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Abstract 
A growing body of literature argues that companies focus more on their sustainability 
reporting than using the information in the internal control. In order to use the information in 
the internal business the company must evaluate and measure the outcome of their 
sustainability strategy. Based on the diagnostic control system framework of Simons (1994) is 
the purpose of this paper to increase the understanding of how companies use diagnostic 
control system in their evaluation of sustainability. Further this study also examines how 
companies use the information generated from the diagnostic control system. To understand 
how listed companies use diagnostic control system, nine semi-structured interviews were 
conducted. The result of this study shows that all examined companies use some form of 
diagnostic control system to evaluate their sustainability strategy. The biggest perceived 
problem among the interviewed companies was to design relevant indicators. The result of 
this study also showed that the stakeholders have an impact on the selection of indicators. To 
make the information from the diagnostic control system more relevant and effective the 
indicators need to be able to measure sustainability in monetary terms. It has been found in 
the study that some companies only evaluate sustainability to publish the information in a 
sustainability report that may risk greenwashing to occur.   
 

  

 

 

 

  



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Carlborg som löpande under terminen har 
noggrant granskat vår uppsats och bidragit med värdefulla kommentarer. Detta har bidragit 
med nya infallsvinklar vilket medfört att uppsatsen ständigt utvecklats och förbättrats.  
 
Vi vill också rikta ett tack till vår bisittare Andreas H Nilsson samt övriga opponenter i vår 
seminariegrupp som också bidragit med värdefulla utvecklingsområden för uppsatsen. Till sist 
vill vi också rikta ett tack till de medverkande företagen och intervjupersonerna som skapat 
goda förutsättningar för att möjliggöra denna uppsats.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Global Footprint Network mäter varje år vilket datum på året som människan har förbrukat 
mer resurser än vad jorden kan återskapa (Earth Overshoot Day, 2017). Denna dag kallas 
Earth Overshoot Day och har sedan 1970-talet infallit tidigare för varje år, 2017 blev Earth 
Overshoot Day den 2 augusti. Till följd av den allt intensivare diskussionen om hur vår 
resursförbrukning påverkar klimatet ställs det nu högre krav från kunder, anställda, 
leverantörer och statliga myndigheter på att företag ska ta ett större ekonomiskt, socialt och 
miljöansvar (Adams & Frost 2008; Ditillo & Lisi 2016; Kalender & Vayvay 2016; Michelon, 
Boesso & Kumar, 2012). Förenta Nationerna (FN) har i Bruntlandsrapporten från 1987 
definierat hållbar utveckling som att dagens behov ska tillfredsställas utan att äventyra 
kommande generationers behov (WCED, 1987). Dyllick och Hockerts (2002) menar att 
hållbar utveckling för företag innebär att tillgodose nutida intressenters behov utan att 
försämra framtida intressenters möjligheter att uppfylla sina behov. FN:s definition av hållbar 
utveckling har fått kritik för att vara svår att applicera på företagande, på grund av den diffusa 
definitionen av vad framtida behov är (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). För att framtida 
intressenters behov inte ska riskeras ska företagen enligt Dyllick och Hockerts (2002) inte 
enbart fokusera på kortsiktiga ekonomiska mål utan även arbeta långsiktigt utifrån en 
hållbarhetsstrategi. Ax och Kullvén (2015) förklarar att många företag är stora och 
inflytelserika aktörer och har därför möjlighet att påverka utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle. En orsak till diskussionen om företagens ökade ansvar för hållbar utveckling beror 
på att det i början av millennieskiftet uppmärksammades ett flertal företagsskandaler bland 
stora globala företag (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Vidare förklaras att 
företagsskandalerna skapade ett misstroende mot dessa företag och det började ställas krav på 
att företagen skulle ta ansvar för övriga intressenter utöver aktieägarnas intressen. Dessa 
företagsskandaler fick också stora ekonomiska konsekvenser vilket skapade incitament för 
företagen att skifta fokus mot långsiktighet och bidra till en hållbar utveckling (Borglund, De 
Geer & Hallvarsson, 2009). 
 
Forskare från Handelshögskolan i Stockholm har undersökt hållbarhetskommunikation från 
svenska börsnoterade företag och vilken information de publicerar i hållbarhetsrapporten 
(Misum, 2017). Resultatet visar att 83 % av företagen i studien hellre kommunicerar om sina 
ambitioner än att redovisa vad de åstadkommit, det företaget som i störst grad lever upp till 
sin kommunikation är Ericsson. En del av deras hållbarhetsstrategi är varje styrelseledamot 
har åtagit sig ett av de 17 globala målen som FN statuerade år 2015 (Ericsson, 2016). Dessa 
övergripande mål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor 
samt lösa miljökrisen innan år 2030 (United Nations Development Programme, 2015). 
Ericssons tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål är att vara en ansvarstagande part för deras 
intressenter genom att bidra till en positiv ekonomisk, social och miljömässig utveckling i 
samhället (Ericsson, 2016). Deras tillvägagångssätt är ett bra exempel på att företag idag 
behöver formulera en hållbarhetsstrategi som ska implementeras i syfte att ge riktlinjer för hur 
företaget ska arbeta mot en hållbar utveckling (Aragon-Correa & Rubio-Lopez, 2007). För att 
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hållbarhetsstrategin ska implementeras kan företaget använda ett kontrollsystem för att 
påverka ledningens och medarbetarnas beteenden och tillvägagångssätt i den interna 
verksamheten (Nilsson & Olve, 2013). De förklarar vidare att en viktig del i 
implementeringen är att utvärdera om den interna verksamheten arbetar i linje med 
hållbarhetsstrategin, för att kunna genomföra förändringar i de anställdas tillvägagångssätt 
(Nilsson & Olve, 2013). Fagerström och Hartwig (2017) förklarar att om företagen endast 
upprättar hållbarhetsrapporter och att hållbarhetsstrategin inte får någon påverkan på den 
interna verksamheten riskerar hållbarhetsstrategin att endast bli en pappersprodukt.  
 
Företag har under de senaste 30 åren börjat publicerat hållbarhetsrapporter i samband med 
sina årsredovisningar för att redogöra vilka åtgärder de genomför för att bidra till en hållbar 
utveckling genom att minska sin påverkan på samhället och miljön (Sundin & Brown, 2017). 
Adams och McNicholas (2007) samt Laine (2009) visar att en av anledningarna till att företag 
redogör för sitt hållbarhetsarbete är för att få ett större förtroende av företagets intressenter. 
Detta styrks av studien från Handelshögskolan i Stockholm som visar att 83 % av företagen 
inte åstadkommer vad de kommunicerar i sina hållbarhetsrapporter (Misum, 2017). Från och 
med räkenskapsåret 2017 har den svenska regeringen beslutat att det enligt sjätte kapitlet 
tionde paragrafen Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är lagkrav för stora företag att 
upprätta en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om företagets 
utveckling i frågor som berör personal, sociala förhållanden, miljö, respekt för mänskliga 
rättigheter och motverkande av korruption (6 kap. 12 § ÅRL). Fagerström och Hartwig (2017) 
menar att det nya lagkravet är en bra början men att det är osäkert om det kommer att leda till 
att företagen uppnår sina hållbarhetsstrategier. Detta på grund av att fokus också bör läggas på 
hur företagets hållbarhetsstrategi ska implementeras i den interna verksamheten med hjälp av 
ett kontrollsystem (Fagerström & Hartwig, 2017). 
 

1.2 Problematisering 
En stor majoritet av världens företagsledare anser att det är viktigt att formulera en 
hållbarhetsstrategi för att även i framtiden kunna vara en lönsam och konkurrenskraftig aktör 
(Crutzen, Maas & Schaltegger, 2016). En tidigare studie beskriver dock att endast 38 % av de 
tillfrågade företagsledarna anser att de kan beräkna värdet av företagets hållbarhetsstrategi 
(Hayward et al. 2013). Att majoriteten av företagen inte kan beräkna och värdera utfallet 
belyser en problematik, då det enligt Fagerström och Hartwig (2017) är viktigt att företag kan 
utvärdera sin hållbarhetsstrategi för att påverka den interna verksamheten. Utifrån denna 
problematik har begreppet greenwashing utvecklats, vilket innebär att företag enbart 
kommunicerar om sin hållbarhetsstrategi utan att strategin implementeras i den interna 
verksamheten (Walker & Wan, 2012). Parguel, Benoit-Moreau & Larceneux (2011) förklarar 
också att greenwashing riskerar att uppstå när företag endast utvärderar hållbarhetsstrategin i 
syfte att presentera utfallet av utvärderingen i en hållbarhetsrapport. Att företag använder 
detta tillvägagångssätt förklarar Walker och Wan (2012) beror på att det skapar legitimitet och 
trovärdighet mot företagets intressenter. De beskriver vidare att greenwashing kan få negativ 
påverkan på företagets finansiella resultat, detta på grund av att företagens intressenter kan få 
uppfattningen av att företagen är manipulativa och opålitliga. För att undvika detta krävs en 
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lyckad implementering av hållbarhetsstrategin vilket bidrar till en positiv effekt på samhället, 
miljön och även skapar nya affärsmöjligheter för företaget (Husted & Salazar, 2006). Om 
företaget kan urskilja nya affärsmöjligheter och ökad lönsamhet kan det vara en 
motivationsfaktor för företaget att genomföra implementeringen av hållbarhetsstrategin i den 
interna verksamheten (Husted & Salazar, 2006). 
 
För att genomföra en förändring inom verksamheten som ska bidra till en hållbar utveckling 
krävs det att företaget utformar en hållbarhetsstrategi, vilket ska utgöra riktlinjer för hur 
företaget ska använda sina resurser hållbart (Blocher, Stout, Juras & Cokins, 2016). 
Hållbarhetsstrategin är utformad utifrån företagets hållbarhetsmål och syftar till att ge de 
anställda direktiv i det dagliga arbetet vilket bidrar till att hållbarhetsmålen uppfylls 
(Merchant & Van der Stede, 2012). För att strategin ska implementeras i företagets interna 
verksamhet har Simons (1994) utvecklat ett kontrollsystem som syftar till att möjliggöra en 
implementering och att styra verksamheten i önskad riktning. En viktig del av Simons (1994) 
kontrollsystem är det diagnostiska kontrollsystemet som syftar till att utvärdera utfallet av 
hållbarhetsstrategin och om strategin har implementerats i den interna verksamheten. Inom 
det diagnostiska kontrollsystemet formuleras indikatorer som ska mäta om företaget arbetar i 
linje med hållbarhetsstrategin och om den har påverkat företagets interna verksamhet. Utifrån 
den information som genereras från utvärderingen har företagsledningen möjlighet att 
genomföra förändringar i företagets arbetsprocesser i syfte att den interna verksamheten ska 
efterleva strategin (Simons, 1994). Tidigare forskning visar att det är vanligt förekommande 
att företag använder diagnostiska kontrollsystem vid utvärdering av sin hållbarhetsstrategi 
(Arjalies & Mundy, 2013; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017). Arjalies och Mundy 
(2013) beskriver att det kan vara fördelaktigt att använda ett diagnostiskt kontrollsystem 
eftersom det möjliggör att utvärdera och mäta utfallet och vilken påverkan 
hållbarhetsstrategin får på företaget.    
 
Searcy (2012), Joshi och Li (2016) samt Wijethilake (2017) beskriver att det finns lite 
forskning om hur företag använder det diagnostiska kontrollsystemet för att utvärdera 
hållbarhetsstrategin. De förklarar vidare att det också är få studier som undersökt om hur 
företag använder informationen från kontrollsystemen för att påverka den interna 
verksamheten (Searcy, 2012; Joshi & Li, 2016). En av få studier har genomförts av Adams 
och Frost (2008) som undersöker hur företag utvärderar hållbarhetsstrategin med hjälp av ett 
diagnostiskt kontrollsystem och om informationen används vid beslut. Studien visar att 
företag använder diagnostiska kontrollsystem men att informationen endast integreras till viss 
del i beslutsunderlaget. De menar vidare att det krävs en förbättring i företagens utvärdering 
och användning av informationen för att hållbarhetsstrategin ska implementeras och få någon 
påverkan på företagets interna verksamhet (Adams & Frost, 2008). Hubbard (2009) beskriver 
att företagen behöver förbättra utformandet av hållbarhetsindikatorer i det diagnostiska 
kontrollsystemet. Arjalies och Mundy (2013) diskuterar vidare att det finns en problematik i 
att en del företag enbart använder diagnostiska kontrollsystem för att utvärdera sin 
affärsstrategi. Detta skapar problem för organisationen att bedöma om hållbarhetsstrategin har 
skapat en förändring och bidragit till förbättringar i den interna verksamheten. En orsak till att 
företagen inte använder diagnostiska kontrollsystem vid utvärdering av hållbarhetsstrategin är 
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på grund av ytterligare administrativa påfrestningar samt högre kostnader för organisationen 
(Tillman & Palme, 2008). Enligt Hubbard (2009) beror denna problematik på att cheferna i 
större utsträckning fokuserar på att utvärdera de finansiella indikatorerna och det finansiella 
resultatet. Bhimani och Langfield-Smith (2007) förklarar att informationen från 
hållbarhetsindikatorerna behöver komplettera de finansiella indikatorerna i beslutsunderlaget. 
Detta för att hållbarhetsstrategin ska prioriteras och påverka den interna verksamheten, vilket 
också leder till att samtliga intressenters krav tillgodoses (Bhimani & Langfield-Smith, 2007).  
 
En viktig del inom det diagnostiska kontrollsystemet är att kvantifiera och skapa indikatorer 
för att möjliggöra en utvärdering av företagets strategier (Simons, 1994). En framstående 
modell inom ekonomistyrning är det balanserade styrkortet som används i utvärderingsarbetet 
av företagets mål och strategier (Kaplan & Norton, 1992). Det balanserade styrkortet 
innehåller både finansiella och icke-finansiella indikatorer inom de fyra olika perspektiven, 
lärande-, kund-, process- och det finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 1992). Figge, 
Hahn, Schaltegger och Wagner (2002) diskuterar att det behövs en vidareutveckling av det 
balanserade styrkortet för att möjliggöra en utvärdering av hållbarhetsstrategin. För att 
möjliggöra denna utvärdering beskriver de vidare att de tidigare perspektiven behöver 
kompletteras med ett femte hållbarhetsperspektiv. Ett problem med att utforma ett 
hållbarhetsperspektiv är att skapa hållbarhetsindikatorer som ska användas i 
utvärderingsarbetet av hållbarhetsstrategin (Tahir & Darton, 2010; Hubbard, 2009). Brown, 
de Jong och Lessidrenska (2009) beskriver att det tagits fram generella hållbarhetsindikatorer 
som företag kan använda i sin utvärdering av hållbarhetsstrategin. Enligt Hubbard (2009) och 
Tahir och Darton (2010) är det problematiskt att använda generella hållbarhetsindikatorer i 
utvärderingsarbetet på grund av att företag agerar inom olika branscher och att 
hållbarhetsstrategierna skiljer sig åt. Tillman och Palme (2008) visar också att även företag 
inom samma bransch har olika uppfattningar om vilka hållbarhetsindikatorer som är relevanta 
att använda i det diagnostiska kontrollsystemet. 
 
Att det är problematiskt att utforma hållbarhetsindikatorer riskerar leda till att utvärderingen 
genererar missvisande information om hur företagets hållbarhetsstrategi efterlevs (Durden, 
2008). För att företagsledningens beslutsunderlag ska bestå av mer rättvisande information 
förklarar Herzig, Grubnic och Gond (2012) att det behövs mer forskning för att utveckla och 
förbättra företagets diagnostiska kontrollsystem. För att möjliggöra detta finns det enligt 
tidigare forskning ett behov av att vidare undersöka hur företag med hjälp av diagnostiska 
kontrollsystem utvärderar sin hållbarhetsstrategi för en effektivare implementering (Searcy, 
2012; Joshi & Li, 2016; Crutzen, Maas & Schaltegger, 2016; Wijethilake, 2017). Parguel, 
Benoit-Moreau och Larceneux (2011) beskriver att företag som upprättar hållbarhetsrapporter 
har en stor del av informationen angående hållbarhetsstrategin insamlad. Det som krävs är 
dock att informationen även ska användas i den interna styrningen för att hållbarhetsstrategin 
ska implementeras (Parguel, Benot-Moreau & Larceneux, 2011). Om företag inte använder ett 
diagnostiskt kontrollsystem för att utvärdera sin hållbarhetsstrategi och den informationen 
som genereras, riskerar hållbarhetsstrategin att inte påverka och förändra den interna 
verksamheten (Morioka & Carvalho, 2016; Sundin & Brown, 2017). 
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Utifrån ovanstående problemdiskussion framgår det att det är viktigt att implementera 
hållbarhetsstrategin i den interna verksamheten för att den inte enbart ska bli en 
pappersprodukt. För att utvärdera utfallet av hållbarhetsstrategin och om strategin har 
påverkat företagets interna verksamhet är användningen av ett diagnostiskt kontrollsystem 
viktigt (Wijethilake, 2017; Morioka & Carvalho, 2016). Som diskuterats ovan är företagens 
utvärderingsarbete av hållbarhetsstrategin i många fall bristfällig och behöver förbättras. För 
att bidra till förståelse om företagens utvärdering av hållbarhetsstrategin ska denna studie 
undersöka och förklara hur olika former av diagnostiska kontrollsystem används i syfte att 
utvärdera hållbarhetsstrategin. Att intervjua företag om hur de utvärderar sin 
hållbarhetsstrategi kan skapa en förståelse om deras tillvägagångssätt och vilka problem som 
uppstår i utvärderingen av hållbarhetsstrategin. Det är ofta komplicerat för företag att utforma 
hållbarhetsindikatorer som mäter och kvantifierar arbetsprocesserna i den interna 
verksamheten (Arjalies & Mundy, 2013). Är hållbarhetsindikatorerna bristfälliga i det 
diagnostiska kontrollsystemet kan inte utvärderingen generera trovärdig och pålitlig 
information. Detta medför att företaget inte kan styra den interna verksamheten efter 
hållbarhetsstrategin. På grund av detta efterfrågas ytterligare studier angående hur företag 
utvärderar sin hållbarhetsstrategi och hur informationen påverkar den interna verksamheten. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse om hur företag använder 
diagnostiska kontrollsystem som en del i att utvärdera sin hållbarhetsstrategi. Denna förståelse 
syftar till att bidra med kunskap om hur diagnostiska kontrollsystem utvecklas för att 
möjliggöra en utvärdering av hållbarhetsstrategin. Vidare syftar studien till att undersöka hur 
informationen som genereras i det diagnostiska kontrollsystemet påverkar företagets 
arbetsprocesser i den interna verksamheten. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Hur använder företag diagnostiska kontrollsystem för att utvärdera sin 

hållbarhetsstrategi? 
 

• Hur använder företag informationen som genereras i utvärderingen och vilken 
påverkan får det på företagets interna verksamhet? (Konsekvens) 
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2 Teoretisk referensram 
2.1 Hållbarhet 
Figge, Hahn, Pinkse och Preuss (2010) förklarar att det finns en stor mängd forskning om 
hållbart företagande, dock saknas det en klar definition över begreppet. Dyllick och Hockerts 
(2002) har utifrån Bruntlandsrapporten (1987) förklarat att hållbart företagande innebär att 
företagens framtida intressenters behov inte ska riskeras på grund av kortsiktiga 
målsättningar. Elkington (1997) förklarar att företagen fyller en viktig funktion då de har 
tillräckliga resurser, inflytande och motivation för att bidra till en hållbar utveckling. Ax och 
Kullvén (2015) samt Gimenez, Sierra och Rodon (2012) förklarar dock att det utifrån FN:s 
definition av hållbar utveckling är otydligt vilket ansvar företagen ska ta. De beskriver vidare 
att det är välkänt att definitionen innefattar tre kategorier ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Utifrån dessa tre kategorier har Elkington (1997) formulerat en modell The Triple 
Bottom Line som ska mäta organisationens prestationer. Elkington (1997) förklarar att 
ekonomisk hållbarhet innebär att företaget ska vara konkurrenskraftiga med en långsiktig 
ekonomisk utveckling utan att påverka miljön och samhället negativt. Att arbeta enligt 
ekologisk hållbarhet betyder att företaget har en effektiv förbrukning av energi och 
naturresurser, exempelvis att använda förnybara energikällor istället för fossila bränslen. Den 
sociala aspekten innebär att företagen ska bidra till att mänskliga rättigheter och jämställdhet 
efterlevs vilket leder till en god livsmiljö och välfärd i det lokala samhället (Elkington, 1997). 
Moir (2001) menar att detta påvisar en förändring i företagens ansvarsområden jämfört med 
tidigare, exempelvis uttryckte Friedman (1970) att företagens enda ansvar var att leverera hög 
avkastning till företagets aktieägare. Denna förändring innebär att företagen ska utöver att 
generera vinst till aktieägarna också ta ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling (Moir, 
2001). Detta visar att företagens ansvarsområden har vuxit och nu förväntas företagen även 
arbeta efter en hållbarhetsstrategi (Hubbard, 2009). 
 
2.1.1 Hållbarhetsstrategi 
För att minska företagets negativa konsekvenser på omvärlden krävs en hållbarhetsstrategi 
(Aragon-Correa & Rubio-Lopez, 2007), en strategi är en plan som syftar till att företagets 
vision, affärsidé och formulerade mål ska uppnås (Nilsson & Olve, 2013). Företaget har ofta 
en affärsstrategi som ska tydliggöra vilka marknader företaget ska befinna sig på och vilka 
produkter som ska erbjudas till vilka kunder (Galbreath, 2009). Idag har många företag enligt 
Phan och Baired (2015) också utformat en hållbarhetsstrategi som komplement till sin 
affärsstrategi, vilket ska bidra till att hållbarhetsmålen uppfylls. Hållbarhetsstrategin syftar 
också till att tydliggöra vilket ansvar som företaget ska ta gentemot omvärlden och deras 
intressenter (Phan & Baired, 2015). Aragon-Correa och Rubio-Lopez (2007) beskriver att det 
är viktigt att företagen implementerar hållbarhetsstrategin i företagets interna verksamhet, 
vilket kan leda till viktiga organisatoriska förbättringar för företaget. Enligt Hubbard (2009) 
har företag dock olika synsätt på implementeringen av hållbarhetsstrategin, antingen som 
något som måste göras, en kostnad som ska minimeras eller som en möjlighet att vinna 
konkurrensfördelar. Gimenez, Sierra och Rodon (2012) visar att det utifrån The Triple Bottom 
Line finns fördelar med att investera i att minska företagets miljöutsläpp. Att arbeta för att 
minska miljöutsläppen kan skapa effektivare processer och minskad resursförbrukning vilket 
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också leder till ett bättre finansiellt resultat. Minskade miljöutsläpp bidrar också till 
förbättrade arbetsförhållanden för de anställda och en positiv inverkan på företagets omvärld 
(Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). De förklarar vidare att företagets sociala åtaganden är 
exempelvis att erbjuda de anställda flexibel arbetstid och anordna aktiviteter för utsatta 
grupper i samhället. Dessa åtgärder ökar företagets kostnader men skapar en bättre image av 
företaget vilket i framtiden kan öka affärsmöjligheterna (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012).   
 
För att hållbarhetsstrategin ska bli implementerad och företaget ska uppnå dessa 
organisatoriska förbättringar är en viktig del att företagets samtliga avdelningar förstår nyttan 
med hållbarhetsstrategin (Aragon-Correa & Rubio-Lopez, 2007; George, Siti-Nabiha, 
Jalaludin & Abdalla, 2016). Detta är något George et al. (2016) förklarar som ett problem i ett 
av de undersökta företagen i deras studie, då det har varit bristfällig kommunikation mellan 
avdelningarna. De förklarar vidare att det framför allt uppstod konflikter mellan ekonomi- och 
hållbarhetsavdelningen i företaget. Problematiken grundades i att företagets 
ekonomiavdelning saknade förståelse om vilka förändringar som företaget behöver genomföra 
i den interna verksamheten för att implementera hållbarhetsstrategin (George et al. 2016). En 
viktig del i implementeringen av företagets hållbarhetsstrategi är att säkerställa att det inte 
uppstår konflikter inom organisationen, vilket riskerar att försämra prestationen och minskar 
möjligheten att uppfylla hållbarhetsmålen (Hoffman & Bazerman, 2007; Wijethilake, 2017). 
Ditillo och Lisi (2016) beskriver att ett problem som uppstod i ett av deras fallföretag var att 
hållbarhetsavdelningen enbart var ansvarig för implementeringen av hållbarhetsstrategin. På 
grund av detta uppfattades hållbarhetsavdelningen som en separat funktion i företaget och att 
det enbart var deras uppgift att arbeta med hållbarhetsstrategin. För att motverka detta och 
skapa en medvetenhet för hållbarhetsstrategin försökte företaget inkludera hållbarhetsstrategin 
i företagets samtliga avdelningar (Ditillo & Lisi, 2016). Detta genomfördes genom att 
samtliga avdelningar fick en hållbarhetsansvarig som hade till uppgift att implementera 
hållbarhetsstrategin i avdelningens arbetsprocesser. Företaget skapade därefter en arbetsgrupp 
som bestod av hållbarhetsavdelningen och samtliga hållbarhetsansvariga inom de olika 
avdelningarna. Arbetsgruppens uppgift var att diskutera uppkommande problem och besluta 
om företagets tillvägagångssätt för att implementera hållbarhetsstrategin (Ditillo & Lisi, 
2016). 
 

2.2 Kontrollsystem 
Merchant och Van der Stede (2012) beskriver att kontrollsystemets funktion i företaget är att 
styra de anställdas beteenden och beslut i linje med företagets mål och strategier. De menar 
vidare att om de anställda alltid skulle agera efter företagets bästa skulle inte företaget behöva 
använda kontrollsystem för att styra de anställda. Flamholtz, Das och Tsui (1985) beskriver 
också att kontrollsystem ska öka chanserna till att de anställdas beteenden överensstämmer 
med företagets mål och strategier. Kontrollsystemet fyller en viktig funktion i att 
implementera och utvärdera strategier, Simons (1994) har utvecklat en modell som ska 
underlätta denna process. Detta kontrollsystem består av fyra olika delar som tillsammans 
bidrar till implementeringen av strategin, begränsningar, värderingar samt diagnostiska och 
interaktiva kontrollsystem. Företagen kan införa begränsningar och regler för de anställda och 
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därigenom styra de till ett önskat beteende. Företaget har möjlighet att med värderingar 
kommunicera företagets normer och värderingar, vilket skapar gemensamma riktlinjer för hur 
de anställda ska uppträda och agera (Simons, 1994). Via interaktiva kontrollsystem ska 
ledningen i företaget vara delaktiga och inkludera de anställda i strategin och skapa 
möjligheter till dialoger vertikalt inom organisationen. Diagnostiska kontrollsystem syftar till 
att utvärdera företagets strategi och sammanställa informationen i olika rapporter. Dessa 
rapporter kan sedan användas som beslutsunderlag för att påverka och styra de anställda i 
linje med strategin, vilket bidrar till att målen uppfylls (Simons, 1994). Arjalies och Mundy 
(2013) förklarar därför att det diagnostiska kontrollsystemet är en viktig del av arbetet med att 
utvärdera hållbarhetsstrategin. 
 
2.2.1 Diagnostiska kontrollsystem  
Ett tillvägagångssätt för att utvärdera företagets strategi är att använda ett diagnostiskt 
kontrollsystem som har för avsikt att mäta utfallen av företagets arbetsprocesser och hur väl 
det stämmer överens med de uppsatta målen (Morioka & Carvalho, 2016; Wijethilake, 2017). 
Tangen (2005) förklarar att ett väl fungerande diagnostiskt kontrollsystem ska sammanställa 
information till företaget för att underlätta kontroll och planering av företagets aktiviteter. 
Vidare förklarar Neely, Gregory och Platts (2005) att ett diagnostiskt kontrollsystem också 
ska generera information om effektiviteten i företagets aktiviteter. Herzig, Grubnic och Gond 
(2012) samt Schaltegger och Burritt (2010) förklarar att Simons (1994) kontrollsystem i större 
grad syftar till att styra verksamheten enligt affärsstrategin jämfört med hållbarhetsstrategin. 
Detta på grund av att syftet med det diagnostiska kontrollsystemet tidigare enbart var att 
utvärdera den interna verksamheten utifrån finansiella indikatorer. I samband med skiftningen 
till att företag även formulerar en hållbarhetsstrategi krävs det enligt Morioka och Carvalho 
(2016) att det sker en utveckling av det diagnostiska kontrollsystemet. Detta för att i 
företagens utvärderingsarbete kunna mäta utfallet av hållbarhetsstrategin och enligt Gond, 
Grubnic och Herzig (2012) uppfylla samtliga intressenters krav. För att möjliggöra detta 
behöver företagen enligt Joshi och Li (2016) använda samma diagnostiska kontrollsystem vid 
utvärderingen av både affärs- och hållbarhetsstrategin. Detta på grund av att 
beslutsunderlagen som genereras i utvärderingen ska innehålla information om både 
företagets ekonomiska resultat och resultatet av deras hållbarhetsarbete (Joshi & Li, 2016). 
Wijethilake (2017) förklarar också att detta tillvägagångssätt fyller en viktig funktion i 
implementering av hållbarhetsstrategin. Detta genom att utvärderingen mäter hur den interna 
verksamheten efterlever hållbarhetsstrategin i syfte att uppnå hållbarhetsmålen. Crutzen 
(2011) beskriver dock att företag fortfarande utvärderar hållbarhetsstrategin separat och inte 
med samma diagnostiska kontrollsystem som används vid utvärderingen av det ekonomiska 
resultatet. Searcy (2012) förklarar att förändringen som behöver ske är att det diagnostiska 
kontrollsystemet även ska inkludera ett långsiktigt perspektiv och innehålla 
hållbarhetsindikatorer. 
  
Enligt Pryshlakivsky och Searcy (2015) är den mest använda modellen inom diagnostiska 
kontrollsystem det balanserade styrkortet av Kaplan och Norton (1992). Modellen är 
uppbyggd av både finansiella och icke-finansiella indikatorer utifrån fyra olika perspektiv 
lärande-, kund-, process- och det finansiella perspektivet. Anledningen till framtagandet av 



 

9 
 

modellen är enligt Kaplan och Norton (1992) att företag behöver komplettera det finansiella 
perspektivet. Detta genom att exempelvis fokusera på kundnöjdhet och företagets interna 
processer, vilket kan generera positiva finansiella resultatet i framtiden (Kaplan & Norton, 
1992). Figge et al. (2002) förklarar att det balanserade styrkortet ska mäta samtliga relevanta 
faktorer som påverkar företagets långsiktiga konkurrensfördelar. De förklarar vidare att det 
balanserade styrkortet kan vara en bidragande faktor till en lyckad implementering av 
strategin. På grund av företagens hållbarhetsstrategi menar Figge et al. (2002) samt Möller 
och Schaltegger (2005) att det balanserade styrkortet behöver utvecklas till att också inkludera 
ett hållbarhetsperspektiv. Figge et al. (2002) beskriver att företag behöver ta hänsyn till den 
ekonomiska, sociala, och ekologiska hållbarheten inom företaget. Genom att inkludera ett 
hållbarhetsperspektiv i det balanserade styrkortet menar Figge et al. (2002) att dessa tre 
aspekter av hållbarhet implementeras i företagets interna verksamhet. Figge et al. (2002) samt 
Möller och Schaltegger (2005) förklarar att det finns olika tillvägagångssätt för hur ett 
hållbarhetsperspektiv kan integreras i det balanserade styrkortet. Ett alternativ som beskrivs är 
att inkludera hållbarhetsindikatorer i de befintliga perspektiven, ett ytterligare 
tillvägagångssätt är att formulera ett femte perspektiv som enbart är fokuserat mot hållbarhet 
(Figge et al. 2002; Möller & Schaltegger, 2005). För att företag ska kunna utvärdera sin 
strategi och avgöra vilka förbättringsfaktorer som finns i verksamheten är det viktigt att 
företaget är noggranna i att utforma relevanta indikatorer (Staniskis & Arbaciauskas, 2009).  
 
För att lyckas med implementering av en strategi är det viktigt att mäta det företaget avser att 
mäta (Morioka & Carvalho, 2016). Merchant och Van der Stede (2012) förklarar att en av de 
viktigaste faktorerna i att utvärdera den interna verksamheten är att indikatorerna är kopplade 
till företagets mål och strategier. Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram riktlinjer för 
hur företag ska genomföra sin hållbarhetsrapportering (Staniskis & Arbaciauskas, 2009). De 
har till följd av detta också tagit fram ett antal indikatorer som ofta används vid 
hållbarhetsrapportering. En effekt av att många företag använder dessa indikatorer i sin 
hållbarhetsrapportering är att företag också använder dessa i sina diagnostiska kontrollsystem 
(Staniskis & Arbaciauskas, 2009). Searcy (2012) förklarar dock att utvärderingen riskerar att 
bli bristfällig om företag använder generella indikatorer i företagsspecifika kontrollsystem. 
Vidare förklaras att företag existerar på olika marknader och att företag har unika 
hållbarhetsstrategier och hållbarhetsmål. Searcy (2012) menar därför att det är viktigt att 
företagen utformar indikatorer som är anpassade för den miljö där företaget är verksamma. 
Adams & Frost (2008) beskriver svårigheterna med att utforma generella indikatorer för 
multinationella företag. Detta eftersom företagen befinner sig på olika marknader och att det 
uppstår skillnader i förväntningar på vad hållbarhetsstrategin ska bidra till. Simons, Davila 
och Kaplan (2000) förklarar också att de indikatorer som mäts ska vara relevanta och bidra till 
en lyckad implementering av strategin. Vidare förklaras att indikatorerna ska tydliggöra för de 
anställda vilket beteende som eftersträvas för att strategin ska uppfyllas. 
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2.3 Användning av diagnostiska kontrollsystem 
Wijethilake (2017) har i en kvantitativ studie över 175 asiatiska företag undersökt i vilken 
utsträckning som kontrollsystem används för att implementera deras hållbarhetsstrategi. 
Studien har haft utgångspunkt i Simons (1994) olika former av kontrollsystem och i vilken 
grad de olika delarna används vid implementeringen. Wijethilake (2017) beskriver att ett 
diagnostiskt kontrollsystem utvecklat med hållbarhetsindikatorer kan möjliggöra för företaget 
att analysera både finansiell och icke finansiell information angående hållbarhet i företagets 
interna verksamhet. Resultatet av studien visar att det finns ett positivt samband mellan de 
företag som använder diagnostiska kontrollsystem och hur väl de presterar utifrån deras 
hållbarhetsmål. Crutzen, Maas och Schaltegger (2016) beskriver vidare att det diagnostiska 
kontrollsystemet fyller en viktig funktion om företaget vill att hållbarhetsstrategin ska 
implementeras och få önskad påverkan på företaget. För att genomföra detta krävs det att det 
är möjligt att mäta och utvärdera sin hållbarhetsstrategi på detaljerad nivå. Att genomföra en 
noggrann utvärdering av hållbarhetsstrategin kan förbättra företagets interna verksamhet, 
vilket kan leda till långsiktiga fördelar (Crutzen, Maas & Schaltegger 2016). 
 
Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) har genom en kvalitativ studie undersökt hur 17 
stora europeiska företag använder olika former av kontrollsystem för att implementera sin 
hållbarhetsstrategi. Deras resultat visar att samtliga företag använder någon form av 
diagnostiskt kontrollsystem, dock menar de att det finns stora skillnader i komplexiteten 
mellan företagens olika diagnostiska kontrollsystem. De förklarar exempelvis att några 
företag har implementerat ett hållbarhetsperspektiv i sitt balanserade styrkort medans andra 
företag har enklare kontrollsystem med enbart några få hållbarhetsindikatorer (Crutzen, 
Zvezdov & Schaltegger, 2017). Gemensamt för företagen i studien var att de i större 
utsträckning använde indikatorer som utvärderade deras miljöarbete och att få företag hade 
indikatorer som mätte den sociala aspekten av hållbarhet. Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 
(2017) förklarar att i de studerade företagen var det ekonomiavdelnings uppgift att koppla 
samman resultatet av hållbarhetsindikatorerna med det finansiella resultatet. Resultatet av 
studien påvisade att detta var en brist inom företagen eftersom denna process sällan 
genomfördes. Arjalies och Mundy (2013) förklarar också att utvärderingen av 
hållbarhetsstrategin fick mindre utrymme i beslutsunderlaget jämfört med informationen som 
var mer kopplade till företagets finansiella resultat. Ett ytterligare problem som belystes var 
att det i några företag saknades återkoppling och uppföljning för resultatet av 
hållbarhetsstrategin. 
 
Tillman och Palme (2008) har undersökt hur tre svenska vattenkraftverk använder 
hållbarhetsindikatorer i sina respektive diagnostiska kontrollsystem. Resultatet av studien 
visar att det finns likheter i vilka indikatorer som används, dock finns det tydliga skillnader i 
hur företagen använder informationen. Det var också skillnader i attityderna angående vikten 
av att utvärdera hållbarhetsindikatorerna och vilken nytta det har för organisationerna. Den 
organisation som ansåg att utvärderingsarbetet hade störst nytta hade också utformat ett 
diagnostiskt kontrollsystem, där informationen analyseras och ligger till grund för framtida 
beslut. En organisation ansåg att de hade goda kunskaper om organisationens miljöpåverkan 
och att utveckla det diagnostiska kontrollsystemet med hållbarhetsindikatorer skulle inte vara 
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till nytta för organisationen (Tillman & Palme, 2008). Morioka och Carvalho (2016) förklarar 
att ett diagnostiskt kontrollsystem är användbart och viktigt för att informationen från 
utvärderingen av hållbarhetsstrategin bidrar till att skapa en långsiktighet i verksamheten. De 
menar vidare att det är viktigt att inkludera både externa och interna intressenters intressen i 
utformandet av hållbarhetsindikatorerna i företagets diagnostiska kontrollsystem. Adams och 
Frost (2008) beskriver att ett företag i deras studie arbetar med att skapa en medvetenhet om 
hållbarhet hos sina leverantörer. Detta genom att ställa högre krav på att leverantörerna tar ett 
större ansvar för deras miljöpåverkan. Ett tillvägagångssätt för att inkludera de anställda i 
hållbarhetsarbetet är enligt Morioka och Carvalho (2016) att utforma ett belöningssystem. 
Morioka och Carvalho (2016), Arjalies och Mundy (2013) samt Adams och Frost (2008) 
menar på att belöningssystemet ska baseras på hur väl utvärderingen av företagets arbete 
stämmer överens med de formulerade hållbarhetsmålen. De förklarar vidare att detta skapar 
incitament och medvetenhet hos de anställda att hållbarhet är en viktig del i organisationen.  
 
Adams och Frost (2008) har intervjuat anställda som arbetar med hållbarhetsfrågor på sju 
olika företag inom bank, telekom, skogs- och verkstadsindustri. Deras studie syftar till att 
undersöka hur företag med hjälp av hållbarhetsindikatorer utvärderar sin hållbarhetsstrategi 
och använder informationen i den interna verksamheten. På ett av de studerade företagen har 
det skett en förändring av hur de anställda utvärderas och vilka beteende som uppmuntras. Ett 
exempel som beskrivs är hur säljare inte enbart utvärderas efter vinstmarginaler och 
omsättning, utan de uppmanas även till att erbjuda företagets kunder miljömässiga produkter 
(Adams & Frost, 2008). En av intervjupersonerna i studien förklarar att företagsledningen har 
en förståelse om vilken nytta implementeringen av hållbarhetsstrategin bidrar till. Detta är en 
skillnad mot ett annat företag i studien som belyser att anställda inom organisationen alltid 
ansåg det miljömässiga alternativet vara mindre lönsamt vid investeringsbeslut. Adams och 
Frost (2008) samt George et al. (2016) menar att detta beteende kan förklaras av brist på 
förståelse och kunskap om vilka långsiktiga fördelar som finns med att välja ett hållbart 
alternativ. Adams och Frost (2008) förklarar att alla företagen använder någon form av 
diagnostiskt kontrollsystem vid utvärdering av sin hållbarhetsstrategi, det vanligaste 
kontrollsystemet som används är det balanserade styrkortet. De menar vidare att 
användningen av informationen som genereras i utvärderingen var bristfällig och kan få större 
inflytande i företagets beslutsunderlag (Adams & Frost, 2008). Perego och Hartman (2009) 
förklarar att hållbarhetsindikatorerna kan få större inflytande på beslutsunderlaget om utfallet 
av hållbarhetsstrategin kan kvantifieras i monetära termer. Detta på grund av det möjliggör en 
bättre jämförelse mellan de finansiella indikatorerna och hållbarhetsindikatorerna och skapar 
en större förståelse för vilken nytta hållbarhetsstrategin bidrar till. 
 

2.4 Greenwashing  
För att företaget ska uppnå sina hållbarhetsmål är det viktigt att hållbarhetsstrategin är 
implementerad i företagets samtliga avdelningar och innehåller samtliga tre dimensioner av 
hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social (Aragon-Correa & Rubio-Lopez, 2007). 
Wijethilake (2017) förklarar vidare att det också är viktigt att företaget har ett fungerande 
diagnostiskt kontrollsystem för att kunna utvärdera och säkerställa att företaget efterlever den 
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formulerade hållbarhetsstrategin. En bristfällig utvärdering riskerar att göra 
hållbarhetsstrategin till vad Fagerström och Hartwig (2017) kallar en pappersprodukt. En 
anledning till att hållbarhetsstrategin riskerar att bli en pappersprodukt beror på att företag 
enbart väljer att kommunicera och redogöra för sina åtgärder i hållbarhetsrapporten, i syfte att 
skapa förtroende mot företagets intressenter (Adams & McNicholas, 2007; Laine, 2009). 
Vidare förklarar Sundin och Brown (2017) att det ökade förtroendet från intressenterna kan 
leda till bättre affärsmöjligheter och ekonomisk vinning för företaget. Att företag använder 
detta tillvägagångsätt för att skapa förtroende och affärsmöjligheter är något som litteraturen 
benämner som greenwashing (Walker & Wan, 2012). Greenwashing riskerar att uppstå när 
företagets kommunikation angående hållbarhetsstrategin inte överensstämmer med företagets 
åtgärder i den interna verksamheten (Walker & Wan, 2012; Winn & Angell, 2000).    
 
För att företag ska uppfattas som trovärdiga och hållbara räcker det inte med att enbart 
kommunicera om hållbarhetsstrategin, utan den behöver också implementeras för att påverka 
den interna verksamheten (Wijethilake, 2017). För att möjliggöra detta är utvärderingen av 
hållbarhetsstrategin en viktig del, dock är detta ofta en problematisk process för företag 
(Adams & Frost, 2008; Arjalies & Mundy, 2013; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; 
George et al. 2016; Morioka & Carvalho, 2016). Enligt Schaltegger och Burritt (2010) finns 
det fler fördelar med att utvärdera hållbarhetsstrategin än att uppfattas som en trovärdig och 
hållbar aktör. Informationen som genereras i utvärderingen kan också användas i 
beslutsprocesser och skapa en positiv påverkan på företaget. Figge et al. (2010) diskuterar att 
det i beslutsprocessen ofta uppstår en konflikt inom företaget när det ställs inför olika 
beslutsalternativ. För att uppnå ett önskat resultat behöver företag välja bort ett alternativ för 
att genomföra ett annat (Figge et al. 2010). Exempelvis ska det inte vara möjligt att både 
förbättra sitt finansiella resultat och utfallet av hållbarhetsstrategin eftersom ett ökat 
miljömässigt ansvar tenderar att öka kostnaderna. Figge et al. (2010) diskuterar vidare att det 
finns ytterligare ett perspektiv där det är möjligt att uppnå synergier i hållbarhetsstrategin. Ett 
ökat fokus mot hållbarhet kan innebära att företaget skapar bättre relationer med sina 
intressenter, vilket kan skapa ytterligare affärsmöjligheter. Schaltegger och Burritt (2010) 
belyser ett exempel där företag investerar i att öka energieffektiviteten, vilket leder till 
minskade kostnader och mindre miljöpåverkan. 
 

2.5 Teorisammanfattning 
I takt med att företagens intressenter ställer högre krav på hur företagen agerar i sin omvärld, 
har företagen formulerat en hållbarhetsstrategi för att specificera de åtgärder som krävs för att 
leva upp till intressenternas förväntningar (Phan & Baired, 2015). Att företaget förstår att 
hållbarhetsstrategin är något som kan bidra till affärsnyttan är viktigt och att det inte är något 
som endast formulerats för att tillgodose intressenternas krav och förväntningar (Hubbard, 
2009). Gimenez, Sierra och Rodon (2012) belyser exempelvis att företagets minskade 
miljöutsläpp kan bidra till både minskad resursförbrukning men också en bättre arbetsmiljö 
för de anställda. Om hållbarhetsstrategin ska få den önskade effekten som företaget 
eftersträvar krävs det att hållbarhetsstrategin är implementerad i hela organisationen (Blocher 
et al. 2016). Ett vanligt fenomen inom företagen är att hållbarhetsavdelningen är en separat 
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stödfunktion som enbart arbetar med dessa uppgifter och att resterande avdelningar inte har 
förståelse för nyttan av hållbarhetsstrategin (George et al. 2016). Ditillo och Lisi (2016) 
förklarar att det därför är viktigt att inkludera samtliga avdelningar i implementeringen av 
hållbarhetsstrategin. En viktig del i implementeringen är att utvärdera den interna 
verksamheten utifrån hållbarhetsstrategin och kunna vidta åtgärder för att avdelningarna ska 
efterleva hållbarhetsstrategin (Adams & Frost, 2008). Ett första steg i att skapa en förståelse 
för företagets utvärdering av hållbarhetsstrategin är att förstå vad hållbarhet innebär för 
företaget och fokusområdena inom hållbarhetsstrategin. Detta ligger till grund för valet av 
hållbarhetsindikatorer och det diagnostiska kontrollsystemet som fyller en viktig funktion i 
den interna verksamheten.  
  
Företaget behöver kvantifiera och utvärdera utfallet av hållbarhetsstrategin för att kunna 
avgöra om hållbarhetsstrategin har gett önskad påverkan på företaget (Wijethilake, 2017). 
Arjalies och Mundy (2013) förklarar att det därför är viktigt att använda ett diagnostiskt 
kontrollsystem i utvärderingen av hållbarhetsstrategin. För att möjliggöra detta förklarar 
Morioka och Carvalho (2016) att det diagnostiska kontrollsystemet behöver utvecklas till att 
också inkludera hållbarhetsindikatorer. Det diagnostiska kontrollsystemet kan bidra till att 
hållbarhetsstrategin implementeras i den interna verksamheten, genom att 
hållbarhetsindikatorer kan mäta utfallet av arbetsprocesserna (Morioka & Carvalho, 2016; 
Wijethilake, 2017). Det viktigaste i processen att utvärdera hållbarhetsstrategin är att utforma 
relevanta hållbarhetsindikatorer (Staniskis & Arbaciauskas, 2009). För att 
hållbarhetsindikatorerna ska vara relevanta för företaget ska de ta hänsyn till samtliga 
intressenters förväntningar och företagets hållbarhetsstrategi. Detta skapar en förståelse för 
hur företaget utvärderar hållbarhetsstrategin och vilken information som genereras och 
används för att påverka den interna verksamheten.   
  
Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) förklarar att utformandet och användandet av det 
diagnostiska kontrollsystemet skiljer sig åt mellan många företag, exempelvis mängden 
hållbarhetsindikatorer. Vidare förklaras att företag har utvecklat fler indikatorer som mäter 
deras miljöpåverkan jämfört med det sociala perspektivet av hållbarhet. En anledning till 
företagens olika tillvägagångssätt i utvärderingen beror på att företagen har olika synsätt om 
vilken nytta det har för företaget att utvärdera hållbarhetsstrategin (Adams & Frost, 2008; 
Tillman & Palme, 2008). Syftet med att använda ett diagnostiskt kontrollsystem är att 
utvärderingen ska generera information för att kontrollera och förändra företagets 
arbetsprocesser (Tangen, 2005). Arjalies och Mundy (2013) belyser att vissa företag inte 
använder informationen som genereras i utvärderingen vilket innebär att det inte får någon 
påverkan på företagets interna verksamhet. Det förklaras vidare att det inom dessa företag var 
ett större fokus på det finansiella resultatet och informationen från de finansiella indikatorerna 
i beslutsprocessen. Perego och Hartman (2009) förklarar att informationen från utvärderingen 
av hållbarhetsstrategin skulle få större inflytande om utfallet gick att mäta i monetära termer. 
För att hållbarhetsstrategin ska implementeras behöver informationen från utvärderingen av 
hållbarhetsstrategin få större påverkan på företaget. För att informationen ska få större 
påverkan och komplettera den finansiella informationen behöver företag använda ett 
diagnostiskt kontrollsystem för att utvärdera hållbarhetsstrategin.  
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3 Metod 
3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Searcy (2012) samt Joshi och Li (2017) förklarar att vidare studier inom området ska syfta till 
att skapa en förståelse för hur företag utvärderar sin hållbarhetsstrategi. Bryman och Bell 
(2013) förklarar att den undersökningsdesign som tillämpas på studien ska utgå ifrån studiens 
syfte samt utgöra en ram för datainsamling och analys för att besvara studiens frågeställning. 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur företag utvärderar sin hållbarhetsstrategi 
och använder informationen, av den anledningen är den kvalitativa metoden mest lämpad för 
denna studie. Bryman och Bell (2013) beskriver att en kvalitativ metod möjliggör att skapa en 
mer djupgående förståelse jämfört med att använda en kvantitativ metod. Detta genom att 
datainsamlingen inom den kvalitativa ansatsen utgår från ord, text och symboler som 
möjliggör för människor att beskriva sin syn på verkligheten, vilket skapar en förståelse för 
problemet (Bryman & Bell, 2013). Att ta utgångspunkt i en kvalitativ undersökningsdesign 
kan exempelvis innebär att samla in data via intervjuer för att sedan sammanställa 
intervjupersonernas uttryck i textformat (Kvale & Brinkmann, 2014). Genomförandet av 
denna studie har utgångspunkt i befintlig forskning och teori inom området, vilket studien 
syftar att utveckla och bidra till. Bryman och Bell (2013) förklarar att detta tillvägagångssätt 
innebär att studien har en deduktiv ansats. Detta tydliggörs genom att intervjuguiden som är 
utgångspunkten vid datainsamlingen har utvecklats utifrån den tidigare teorin och den 
förståelse för ämnet som den skapat (Bryman & Bell, 2013). 
 

3.2 Litteratursökning  
För att skapa en tydlig bild av vad tidigare forskning har undersökt om hur företag utvärderar 
sin hållbarhetsstrategi och den problematik som uppstår, genomfördes sökningar via Google 
Scholar och universitets söktjänst Primo. Till en början användes nyckelord som 
sustainability, sustainability strategy och management control system i sökningen av relevant 
teori och tidigare forskning. Utifrån dessa nyckelord identifierades Searcy (2012) som är en 
review-artikel, som utifrån tidigare forskning har formulerat vad framtida studier bör fokusera 
på. Ett antal artiklar som lyftes fram i Searcy (2012) hade studerat hur företag utvärderar sin 
hållbarhetsstrategi fast med olika infallsvinklar, vilket skapade en förståelse för problemet och 
hur denna studie kan utformas. Dessa artiklar bidrog även till att de mest centrala begreppen 
och de mest inflytelserika forskarna identifierades och gav oss nya infallsvinklar i att finna 
ytterligare artiklar. Utifrån de centrala begreppen i den tidigare forskningen kompletterades 
sökningarna med ytterligare nyckelord i form av diagnostic control system, measure 
sustainability, performance measurement system och sustainability performance measurement 
system.   
 
Utifrån möjligheten att identifiera vilka forskare som citerat tidigare forskning har vi funnit 
nyare och mer aktuell forskning inom området. För att identifiera ursprungskällan till 
informationen har vi på ett liknande tillvägagångssätt använt forskningsartiklarnas 
litteraturförteckning. Detta har lett till att några av de artiklar som diskuteras i studien 
exempelvis Simons (1994) samt Kaplan och Norton (1992) är äldre, dock är de relevanta för 
studien på grund av att de har formulerat viktiga modeller inom området. För att komplettera 
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dessa modeller och få ytterligare perspektiv har även mer aktuell forskning om dessa modeller 
diskuterats exempelvis Arjalies och Mundy (2013) samt Wijethilake (2017). I 
litteratursökningen av tidigare forskning var ett kriterium att samtliga forskningsartiklar är 
vetenskapligt granskade, detta för att säkerställa kvaliteten i de forskningsartiklar som ligger 
till grund för vår teoretiska referensram. Vi är medvetna om att det i inledningskapitlet 
figurerar artiklar som inte uppfyller detta kriterium Misum (2017) samt Fagerström och 
Hartwig (2017), dock syftar dessa artiklar till att belysa problematiken som diskuteras. Ett 
ytterligare kriterium var att samtliga vetenskapligt granskade forskningsartiklar ska vara 
citerade av senare forskning. Detta för att säkerställa att forskningsartikeln fortfarande är 
aktuell inom ämnet och att den därigenom också är aktuell för vår studie. Beroende på när 
forskningsartikeln publicerades ställdes det högre krav på antalet citeringar. Utöver 
vetenskapligt granskade artiklar har även tryckta källor använts för att skapa en förståelse och 
bidra med teori till studien. I början av studien genomfördes även sökningar i databasen DiVA 
för att undersöka vad tidigare studentuppsatser bidragit med och resulterat i. Sökorden som 
användes för att identifiera tidigare studentuppsatser inom ämnet var ekonomistyrning, 
kontrollsystem, hållbarhet och utvärdering av hållbarhetsstrategi. De tidigare 
studentuppsatser som sökningen resulterade i hade fokuserat på att undersöka hur företag 
skapar en hållbarhetsstrategi och hur de kommunicerar denna. Detta ökade intresset för att 
bidra med en studentuppsats inom detta område. 
 

3.3 Val av intervjupersoner 
I studien som Misum (2017) publicerat framgår det att företag noterade på Stockholmsbörsen 
kommunicerar mer om hållbarhet än vad de åstadkommer. Utifrån deras resultat och de 
företag som de undersökt, ansåg vi det intressant att intervjua anställda som arbetar med 
hållbarhetsstrategier på börsnoterade företag. Det är också intressant att undersöka 
börsnoterade företag på grund av att de har liknande krav från intressenter och liknande 
förutsättningar för att arbeta med dessa frågeställningar. En ytterligare anledning till att 
studien fokuserar på börsnoterade företag är att de upprättar en hållbarhetsrapport och 
kommunicerar angående sina hållbarhetsmål och de åtgärder som genomförs. Utifrån detta 
formulerades det ett kriterium att företagen som medverkar i studien ska årligen upprätta en 
hållbarhetsrapport. Dessa företag är intressanta för denna studie då den syftar till att 
undersöka om företag utvärderar sin hållbarhetsstrategi och om informationen har någon 
påverkan på den interna verksamheten. För att säkerställa att företagen som kontaktades 
upprättade en hållbarhetsrapport, besöktes deras hemsida för att verifiera detta. En viktig del i 
att kunna besvara forskningsfrågan och genomföra bra intervjuer är att identifiera möjliga 
intervjupersoner som bidrar till att skapa en djupare förståelse för problemområdet (DiCicco-
Bloom & Crabtree, 2006). För att underlätta möjligheten att genomföra intervjuer har studien 
fokuserat på börsnoterade företag verksamma i Sverige, då tillgängligheten att intervjua 
personer med rätt befattning ökat. I den första kontakten med företagen förklarades att vi 
efterfrågar en anställd inom organisationen som arbetar med och har kunskap om 
hållbarhetsstrategin och företagets processer för att utvärdera den.  
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Att dessa krav har varit utgångspunkten när valet av intervjupersoner har genomförts har 
inneburit att urvalet enligt Bryman och Bell (2013) är ett målstyrt urval. Bryman och Bell 
(2013) förklarar att ett målstyrt urval syftar till att de intervjupersoner som väljs ut besitter 
kunskapen inom området och kan bidra till att forskningsfrågan besvaras. För att ge företagen 
en förståelse om vad vi syftar till att undersöka i studien och vilka kriterier som ställs på 
intervjupersonen formulerades ett informationsmail. I informationsmailet förklarades det att 
studien undersöker hur företag använder kontrollsystem för att utvärdera sin 
hållbarhetsstrategi och vilken påverkan informationen har på den interna verksamheten. Till 
de företag som hade tillgängliga kontaktuppgifter på hemsidan skickades informationsmailet 
direkt till den person inom hållbarhetsavdelningen som vi ansåg hade störst möjlighet att 
besvara förfrågningen. De företag som inte hade kontaktuppgifterna till 
hållbarhetsavdelningen tillgängliga på hemsidan skickades informationsmailet till olika 
former av gruppbrevlådor som intressenter hänvisades till vid olika förfrågningar. I 
informationsmailet var vi tydliga med att mottagaren fick vidarebefordra informationen till en 
annan person inom organisationen som kunde vara bättre lämpade till att medverka i studien. 
Utifrån de företag som svarat att de kan delta i en intervju och uppfyller våra kriterier i det 
målstyrda urvalet kan urvalet klassificeras som ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 
(2013). Bryman och Bell (2013) förklarar att denna urvalsmetod reducerar överförbarheten av 
studiens resultat gentemot andra sociala miljöer. De förklarar vidare att en fördel med ett icke-
sannolikhetsurval är att vi har möjlighet att välja intervjupersoner som har den kunskap som 
efterfrågas.    
 
I studien har nio semistrukturerade intervjuer med anställda inom företagens 
hållbarhetsavdelning genomförts. Vi har skickat ut informationsmailet till 40 börsnoterade 
företag för att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner. Responsen från de kontaktade 
företagen har varit god, dock har ett antal företag valt att avstå dels på grund av att de inte haft 
tid att avsätta en anställd för en intervju. En ytterligare anledning har varit att några företag 
uttryckt att de inte arbetar med dessa frågor internt och att de därav inte haft kunskapen att 
besvara våra frågor. Detta belyser den problematik som diskuterats ovan, att företag endast 
hållbarhets rapporterar och fokuserar mindre på att utvärdera hållbarhetsstrategin internt. De 
företag som valt att delta i studien har uttryckt att det är ett intressant forskningsområde och 
att studien belyser aktuella frågeställningar för företagen. Ett fåtal företag har kontaktat oss 
via telefon efter de mottagit informationsmailet för att de velat ha större insikt om 
intervjuguiden för att finna rätt person som kan besvara frågorna.  
 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes med respektive företag förberedde vi oss genom att läsa 
igenom företagets hållbarhetsrapport och hemsida för att få en förståelse för företagets 
åtgärder och vad de fokuserar på i hållbarhetsmålen. Alla intervjuer som har genomförts i 
studien har varit semistrukturerade, vilket Dumay och Qu (2011) förklarar som fördelaktigt i 
en kvalitativ datainsamling. Bryman och Bell (2013) beskriver att semistrukturerade 
intervjuer medför att intervjuprocessen blir mer flexibel jämfört med exempelvis 
strukturerade intervjuer. Detta har inneburit att frågorna har formulerats inom olika teman 
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som ska beröras under intervjun, en fördel är att intervjuguiden inte behöver följas strikt utan 
det finns möjlighet att ställa relevanta följdfrågor (Bryman & Bell, 2013; Dumay & Qu, 
2011). Flexibiliteten inom semistrukturerade intervjuer möjliggör också att intervjun uppfattas 
mer som ett samtal, vilket kan leda till en djupare diskussion inom ämnet. För oss har detta 
varit fördelaktigt då intervjupersonen ofta diskuterat områden som tänkts beröras senare under 
intervjun. Genom att då kunna ställa frågor som passar till det intervjupersonen diskuterar har 
medfört att intervjun blivit bättre och uppfattats mer som ett samtal. En ytterligare fördel med 
flexibiliteten är att vi haft möjlighet att anpassa relevanta följdfrågor utifrån företagens olika 
tillvägagångssätt. 
 

3.5 Datainsamling och etiska överväganden 
Vi har genomfört nio intervjuer under november 2017, intervjuerna varade 45 - 60 minuter 
och båda författarna har deltagit vid samtliga intervjuer. Fyra av intervjuerna har genomförts 
på plats hos företagen och resterande fem intervjuer har genomförts via telefon- eller 
videosamtal. Under datainsamlingen har ett antal etiska kriterier legat till grund för 
tillvägagångssättet av intervjuerna för att intervjupersonerna ska förstå syftet med studien och 
hur den insamlade datan kommer att hanteras (Bryman & Bell, 2013). För att 
intervjupersonen ska få en förståelse för studien har intervjun börjat med att vi förklarar syftet 
med studien och vårt tillvägagångssätt, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som ett 
informationskrav. I samband med detta har det förklarats att intervjupersonen kan avbryta sitt 
deltagande om syftet med studien och hanteringen av datan inte överensstämmer med 
intervjupersonens krav. Samtliga intervjupersoner har samtyckt till att delta i studien, att 
intervjupersonen har erbjudits denna möjlighet är i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) 
uttrycker som samtyckeskravet. I början av intervjutillfället tillfrågades intervjupersonen om 
deras samtycke till att intervjun spelas in, detta för att kunna lyssna på inspelningen i 
efterhand och inte gå miste om något som sagts under intervjun (Bryman & Bell, 2013). 
Bryman och Bell (2013) förklarar att det är fördelaktigt att spela in intervjun för att kunna 
fokusera på det intervjupersonen säger och ställa relevanta följdfrågor. Det har också 
förklarats för samtliga intervjupersoner att de själva och företaget kommer vara anonyma i 
studien, detta är något Dumay och Qu (2011) förklarar att varje intervjuperson ska erbjudas i 
början av intervjun. Bryman och Bell (2013) förklarar detta tillvägagångssätt stämmer 
överens med konfidentialitetskravet och att intervjupersonen samt deras företag kommer att 
tilldelas fiktiva namn i studien. Ett ytterligare etiskt kriterium är nyttjandekravet, hänsyn har 
tagits till detta i syfte att intervjupersonen ska förstå att den insamlade datan endast får 
användas i denna studie (Bryman & Bell, 2013). 
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Namn Befattning Intervjulängd Intervjukaraktär 
Telekomföretaget Hållbarhetscontroller 55 min Telefonintervju 
Pappersföretaget Hållbarhetschef 55 min Videosamtal 
Verkstadsföretag A Hållbarhetschef 45 min Telefonintervju 
Bank A Hållbarhetscontroller 40 min Telefonintervju 
Bank B Två hållbarhetscontrollers 50 min Platsintervju 
Verkstadsföretag B Hållbarhetschef 

Två hållbarhetscontrollers 
45 min Platsintervju 

Transportföretaget Hållbarhetschef 
Hållbarhetscontroller 

50 min Platsintervju 

Verkstadsföretag C Två hållbarhetscontrollers 50 min Platsintervju 

IT-företaget Hållbarhetschef 40 min Telefonintervju 
Tabell 1. Sammanställning av studiens intervjuer 
 
Vid genomförandet av intervjuerna beskriver Bryman och Bell (2013) att det kan vara 
fördelaktigt att de som intervjuar utgår från en rollfördelning. De förklarar vidare att en 
person kan ha en mer framstående roll och leda samtalet samtidigt som den passiva 
intervjuaren i större grad kan fokusera på följdfrågor. Detta har vi tagit utgångspunkt i när 
rollfördelningen har konstruerats då en har ställt frågorna och lett intervjun medans den andra 
har antecknat och ställt följdfrågor vid behov. Fem av intervjuerna har skett via telefon, dels 
på grund av att intervjupersonerna inte haft möjligheten att genomföra intervjun på kontoret 
och därför efterfrågat detta tillvägagångssätt. En ytterligare anledning är att telefonintervjuer 
är mer tidseffektiva på grund av att restiden minimeras och möjliggör för oss att intervjua 
företag på orter belägna långt ifrån Örebro. Jacobsen (2017) beskriver att en nackdel med 
telefonintervjuer är att intervjusituationen riskerar att bli mindre personlig, vilket kan minska 
intervjupersonens öppenhet och tillit. Detta i samband med att vi inte har haft möjligheten att 
se och tolka intervjupersonens kroppsspråk kan inneburit att datainsamlingen har försämrats 
(Jacobsen, 2017). Ett tillvägagångssätt som använts vid två intervjuer för att minska dessa 
negativa effekter är att det har genomförts videosamtal. Bryman och Bell (2013) lyfter fram 
att en ytterligare nackdel med telefonintervju är att intervjupersonen inte har möjlighet att 
illustrera deras arbetssätt med en bildpresentation. Detta är något som har efterfrågats av flera 
intervjupersoner och därför har videosamtal med tekniska förutsättningar för oss som 
intervjuare att se intervjupersonens datorskärm använts. 
 
Samtliga intervjuer som har genomförts på plats hos företagen, har skett i konferensrum på 
grund av den ostörda miljön och möjligheten för intervjupersonen att illustrera företagets 
tillvägagångssätt. Under dessa intervjuer har samtliga företag visat sin hållbarhetsstrategi och 
sina hållbarhetsmål för att underlätta diskussionen. Här har vår rollfördelning haft positiv 
påverkan eftersom den passiva intervjuaren har haft möjlighet att anteckna det 
intervjupersonen illustrerar medans den andra intervjuaren ställer följdfrågor och fördjupar 
diskussionen. Dessa anteckningar har i efterhand skapat en bättre förståelse för det inspelade 
samtalet. Vid samtliga fyra intervjuer som genomförts på plats hos företagen har mer än en 
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anställd deltagit vid intervjun, detta är något som Bryman och Bell (2013) förklarar kan skapa 
en större förståelse för området. En fördel som vi upplevde under dessa intervjuer var att 
intervjupersonerna kunde diskutera frågeställningarna sinsemellan och detta skapade en 
djupare diskussion om företagets tillvägagångssätt. En av intervjuerna genomfördes på 
engelska på grund av att en anställd inom hållbarhetsavdelningen från ett utländskt kontor var 
på plats vid intervjutillfället. För att vara förberedda inför intervjun översattes intervjuguiden 
till engelska för att minska risken för språkförbristningar under intervjun. Ett problem som 
uppstod vid en av de första intervjuerna var att ljudkvaliteten på inspelningen var sämre vilket 
försvårade transkriberingen. För att undvika att detta problem skulle uppstå igen valde vi att 
använda två inspelningsinstrument vid resterande intervjuer. 
 

3.6 Intervjuguide 
Bryman och Bell (2013) förklarar att en intervjuguide ska konstrueras och innehålla olika 
teman som ska diskuteras under intervjun och vara en utgångspunkt för intervjuerna. 
Intervjuguiden i studien består av tre olika teman och har utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen, denna finns i bilaga 1. Intervjuguiden är utformad för att minska risken att 
ställa ledande frågor och inte påverka intervjupersonen svar, samt har användandet av 
teoretiska begrepp som intervjupersonen inte är införstådd i undvikits (Bryman & Bell, 2013; 
Jacobsen, 2017). För att säkerställa detta innan den första intervjun genomfördes, valde vi att 
kontakta en hållbarhetskonsult som arbetar med dessa frågeställningar inom flera företag. 
Syftet var att få respons på intervjuguiden och att säkerställa att de formulerade frågorna var 
relevanta och gav svar på det som studien undersöker. Responsen på intervjuguiden var 
positiv då dessa frågeställningar är aktuella för många företag och de begrepp som används i 
intervjuguiden var välkända inom företagen. Vidare förklarades att det är problematiskt för 
många företag att utforma hållbarhetsindikatorer och att det inom detta område är möjligt att 
ställa många följdfrågor. För att få en förståelse för intervjupersonens roll och arbetsuppgifter 
inleddes intervjuerna med bakgrundsfrågor. Duc Son, Marriott och Marriott (2006) samt 
Jacobsen (2017) beskriver att bakgrundsfrågor är fördelaktiga för att intervjupersonerna ska 
bli bekväma och en naturlig början på intervjuerna. De förklarar vidare att detta är ett bra 
tillvägagångssätt för att sedan styra intervjun mot de mer komplicerade frågeställningarna. 
Bryman och Bell (2013) beskriver också att det är viktigt att ställa bakgrundsfrågor för att 
kunna placera intervjupersonens svar i ett sammanhang. 
 
Det första temat som diskuterades var hållbarhet och vad det innebär för företaget, detta för 
att få en förståelse och skapa en bild av vilka aspekter av hållbarhet som företaget upplever 
som viktiga. Att få en förståelse för vad hållbarhet innebär för respektive företag kan också ge 
en förklaring till formuleringen av hållbarhetsstrategin. Resterande frågor inom detta tema 
behandlar områden om hur företaget formulerar sin hållbarhetsstrategi och vad som 
motiverade företaget till att börja arbeta med hållbarhet, samt vilken nytta företaget ser med 
detta arbete. Dessa frågor syftar till att skapa en förståelse om de bakomliggande faktorerna 
till att företag började fokusera på dessa områden. Denna förståelse för vad som motiverar 
företagen och varför hållbarhet är viktigt, kan ställas i relationen till hur de utvärderar 
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hållbarhetsstrategin och hur informationen används för att påverka den interna 
verksamheten.   
 
Nästkommande tema i intervjuguiden fokuserade på det diagnostiska kontrollsystemet och 
vilka hållbarhetsindikatorer som företaget använder för att utvärdera sin hållbarhetsstrategi. 
Detta tema skapar en förståelse för vilka problem som företaget upplever i att utveckla ett 
diagnostiskt kontrollsystem och utforma relevanta hållbarhetsindikatorer som ska mäta hur 
arbetet stämmer överens med hållbarhetsstrategin. En ytterligare frågeställning har varit 
huruvida företaget kan utvärdera utfallet av hållbarhetsstrategin i monetära termer. Dessa 
frågor har utgångspunkt i vad tidigare forskning har belyst som problematiska områden för 
företaget.  
 
Det sista temat som diskuterades under intervjun var vilken påverkan utvärderingen av 
hållbarhetsstrategin får på företagets interna verksamhet och hur informationen från 
utvärderingen används. Dessa frågor ger en indikation om vilken grad som 
hållbarhetsstrategin är implementerad i företaget och om informationen enbart används i 
kommunikationssyfte. I början av detta tema diskuterades hur ofta företaget genomför en 
utvärdering och om informationen sammanställs i en intern rapport. Vi har även frågat om 
intervjupersonerna upplever att det finns en konflikt mellan företagens hållbarhetsstrategi och 
deras affärsstrategi vid beslutssituationer. Sist frågade vi också om intervjupersonen hade 
något ytterligare att tillägga eller om vi missat att diskutera ett specifikt ämne som 
intervjupersonen ansåg kunde vara till nytta för vår studie. 
 

3.7 Empirisammanställning 
Efter intervjuerna hade genomförts började arbetat med att transkribera intervjuerna som 
ligger till grund för empirikapitlet och analysarbetet. Att transkribera intervjuerna underlättar 
analysarbetet och möjliggör att läsa intervjupersonernas svar upprepade gånger (Bryman & 
Bell, 2013). En ytterligare fördel är det styrker studiens kvalitet då läsaren kan göra en egen 
bedömning av datamaterialet och avgöra om huruvida tolkningarna av datamaterialet är 
rimliga. En nackdel enligt Bryman och Bell (2013) samt Jacobsen (2017) är att 
transkriberingen är tidskrävande, trots detta ansåg vi att fördelarna vid utformningen av 
empiri- och analyskapitlet övervägde den tidsåtgång arbetet tar. För att minska den tidsåtgång 
som transkriberingen innebär har ett dataprogram använts som möjliggör att spela upp 
intervjun i långsammare takt.  Transkriberingsarbetet har delats upp mellan författarna och 
därefter kontrollerats av den andre författaren för att diskutera tolkningarna och återge en 
rättvisande bild över intervjupersonens svar. Detta har också inneburit att båda författarna har 
varit delaktiga i tolkningarna av intervjupersonernas svar, vilket underlättat utformningen av 
empiri- och analyskapitlet. Vi har valt att inte översätta transkriberingen av den engelska 
intervjun på grund av att det då kan uppstå ytterligare tolkningar och att läsaren själv kan 
översätta intervjun. För att empirikapitlet ska ge en tydlig bild över respektive företags 
tillvägagångssätt kommer varje företag att presenteras separat. Inom respektive företag 
kommer empirisammanställningen att följa den struktur som intervjuguiden är uppbyggd 
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efter. Detta i syfte att skapa en förståelse för intervjupersonens roll i organisationen för att 
sedan presentera hur företaget arbetar med dessa frågeställningar. 
 

3.8 Analysmetod 
Utifrån empirikapitlet och beskrivningarna över de olika företagens tillvägagångssätt är nästa 
steg i processen att analysera likheter och skillnader mellan företagen samt teorin (Eisenhardt, 
1989). En risk med detta tillvägagångssätt är enligt Eisenhardt (1989) att forskaren drar 
förhastade slutsatser och tolkar empirin i linje med forskarens förväntningar. För att reducera 
denna risk har vi enligt vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver, presenterat materialet 
på ett sätt där beskrivningarna inte tas ur sin helhet och tappar sin betydelse. Detta för att 
skapa en helhetsbild och inte enbart fokusera på detaljer som stämmer överens med våra på 
förhand förväntade slutsatser. För att identifiera olika delar och resonemang som har 
diskuterats under intervjuerna har det insamlade materialet kodats och kategoriserats. För att 
systematisera de olika resonemangen som identifierades i kodningsprocessen har de 
kategoriserats efter de tre teman som intervjuguiden består av, hållbarhet, utvärdering och 
användning av kontrollsystem. Inom hållbarhet identifierades framförallt tre kategorier, att 
intressenterna påverkar hållbarhetsstrategin, att det finns en skillnad mellan företagen 
beroende på deras direkta eller indirekta påverkan för att uppnå hållbarhetsstrategin. En 
ytterligare kategori inom hållbarhet var att företagen anser det vara viktigt att kunna urskilja 
en ekonomisk nytta med hållbarhetsstrategin. Nästa tema som behandlades var utvärderingen 
där två kategorier urskildes och det var indikatorerna inom det diagnostiska kontrollsystemet 
samt en vilja från företagen att kunna konvertera information i monetära termer. Det sista 
temat var användningen av kontrollsystem och där framgick det att informationen i stor del 
används till att framställa en hållbarhetsrapport och att det finns en önskan om att kunna 
använda informationen mer i den interna verksamheten för att uppnå en förändring. 
 
Det har framgått att en viktig del i företagens diagnostiska kontrollsystem är att utforma 
hållbarhetsindikatorer och därför har det blivit en underkategori till det diagnostiska 
kontrollsystemet och en underrubrik i analyskapitlet. Att analysera skillnader och likheter i de 
olika företagens tillvägagångssätt inom de olika temana, beskriver Eisenhardt (1989) kan 
bidra till en djupare förståelse över det studerade fenomenet. Att ställa företagens 
tillvägagångssätt i relation till varandra förklarar Eisenhardt (1989) kan möjliggöra att det 
framkommer bakomliggande faktorer till företagens olika tillvägagångssätt. Att analysera hur 
företagen formulerar sin hållbarhetsstrategi och hur det påverkar utvärderingen och 
användningen bidrar också till en ökad förståelse över företagens tillvägagångssätt. Ett 
ytterligare tillvägagångssätt för att genomföra analysen skulle vara att analysera varje företag 
separat för att på så vis få en tydligare syn på respektive företags tillvägagångssätt. Vi 
upplevde dock att företagen inom respektive bransch var relativt lika och att analyserna för 
företagen inom samma bransch därmed skulle blivit mycket lika. Detta hade också inneburit 
svårigheter med att analysera de skillnader och likheter som identifierades mellan de olika 
branscherna. 
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3.9 Studiens kvalitet  
För att kvaliteten ska säkerställas har studien utgått ifrån kriterierna trovärdighet och äkthet 
som Bryman och Bell (2013) förklarar är viktiga kvalitetskriterier i en kvalitativ studie. En 
studies äkthet kan enligt Bryman och Bell (2013) förklaras som hur väl studien ger en 
rättvisande bild av intervjupersonernas uppfattningar och åsikter angående den studerade 
kontexten. Äktheten av studien har ökat på grund av att intervjuerna har genomförts med 
personer inom företagens hållbarhetsavdelning som är delaktiga i att utvärdera 
hållbarhetsstrategin. Att intervjupersonen har mycket kunskap inom ämnet, kan reflektera om 
olika tillvägagångssätt samt villig att diskutera ämnet är något som stärker trovärdigheten i 
studien (Morse, 1991). Att det vid flertalet intervjuer har deltagit mer än en person från 
hållbarhetsavdelningen har också inneburit att vi fått en mer rättvisande bild över företagets 
process. Detta på grund av att det skapats en diskussion mellan intervjupersonerna och det har 
framgått att det funnits olika åsikter angående deras tillvägagångssätt och möjlighet att 
utvärdera hållbarhetsstrategin. Jacobsen (2017) förklarar att åsiktsskillnader mellan två 
personer inom samma organisation indikerar om att forskaren fått en riktig beskrivning över 
tillvägagångssättet. Alvesson (2011) beskriver att det är viktigt att forskarna är kritiska till vad 
intervjupersoner berättar och att forskarna är medvetna om att allt som beskrivs inte 
representerar verkligheten. Att samtliga intervjupersoner varit insatta i ämnet och varit 
anonyma kan också inneburit att deras svar bättre stämt överens med hur de arbetar i 
verkligheten. Det finns annars en risk att intervjupersonerna velat försköna deras 
tillvägagångssätt, vilket hade minskat både trovärdigheten och äktheten i studien (Alvesson, 
2011).    
 
För att studiens ska anses vara trovärdig består kriteriet av fyra olika delkriterier var av det 
första är tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet innebär att den insamlade datan 
och studiens resultat ska vara pålitligt och stämma överens med den sociala kontext man 
studerat (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2017). Att båda författarna har deltagit vid samtliga 
intervjuer har fått effekten att intervjupersonernas svar fått två synsätt vilket vi anser 
fördelaktigt i analysen av empirin. Detta på grund av att författarna har haft möjlighet att 
diskutera olika synsätt vilket bidragit till en djupare analys. Läsaren av studien har möjlighet 
att få tillgång till transkriberingen och göra en egen bedömning av datamaterialet, för att 
styrka studiens tillförlitlighet. Jacobsen (2017) diskuterar att det är vanligt att 
intervjupersonen påverkas av intervjuarens uppträdande, vilket kan få effekt på resultatet av 
studien. Att rollfördelningen har varit densamma under samtliga intervjuer kan ha minskat 
risken för att intervjupersonerna har påverkats på olika sätt.  
 
Det andra delkriteriet inom trovärdighet är överförbarhet, som Bryman och Bell (2013) 
förklarar är huruvida läsaren kan bedöma om studiens resultat är överförbart till en annan 
kontext. Utifrån studiens syfte om att skapa en djupare förståelse för hur företag utvärderar sin 
hållbarhetsstrategi bidrar studien till att skapa beskrivningar över den sociala kontexten 
(Bryman & Bell, 2013). Om det ska vara möjligt att bedöma studiens kvalitet är det viktigt att 
läsaren kan skapa sig en förståelse för författarnas val av tillvägagångssätt och varför de 
metodologiska valen gjordes (Jacobsen, 2017). Vi har därför valt att kontinuerligt redogöra 
för vårt tillvägagångssätt och vilka fördelar och nackdelar det innebär, samt reflektera över 
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andra alternativ. Huruvida studiens resultat sedan kan överföras till andra miljöer bedöms av 
läsaren utifrån dessa beskrivningar (Jacobsen, 2017). För att underlätta bedömningen 
huruvida studiens resultat är överförbart har en noggrann presentation över den insamlade 
datan upprättats i empirikapitlet. Genom att beskriva urvalsprocessen och vilka kriterier den 
har utgått ifrån medför att det finns en transparens för läsaren att följa hur valet av företag 
genomförts. För att ytterligare öka transparensen har det också redogjorts för hur 
intervjuguiden utformats och vad intervjufrågorna syftar till att besvara.  
 
Nästa delkriterium är pålitlighet som Bryman och Bell (2013) beskriver innebär att författarna 
granskar och reflekterar över de metodologiska val som gjorts. Detta har genomförts i studien 
genomgående då det tydligt förklaras varför de olika tillvägagångssätten valts. Något som 
belyser och styrker detta är exempelvis diskussionen angående rollfördelningen och 
genomförandet av intervjuerna i studien. Bryman och Bell (2013) förklarar också att 
pålitligheten kan öka genom att utomstående personer granskar studien under processens gång 
och ger återkoppling angående vad som kan förbättras. Detta har skett löpande genom 
seminarietillfällen där studien har diskuterats med handledare och andra opponenter.  
 
Det sista kriteriet för att stärka studiens trovärdighet är konfirmering, vilket enligt Bryman 
och Bell (2013) innebär att studiens resultat inte ska påverkas av författarnas tidigare 
erfarenheter och värderingar. Vi har under studien varit medvetna om att datainsamlingen i en 
kvalitativ metod påverkas av våra tolkningar och uppfattningar vilket får effekter på resultatet 
av studien (Denscombe, 2016). Vi har försökt motverka detta genom att tillsammans diskutera 
och tolka den insamlade datan samt förhålla oss kritiskt till den tidigare forskningen. 
 

3.10 Metodreflektion 
Vi är medvetna om att de kriterier som urvalsprocessen har utgått ifrån har påverkat antalet 
medverkande företag och att andra kriterium kunde inneburit att andra företag skulle varit 
intressanta för studien. Något som diskuterats var att avgränsa studien till att enbart undersöka 
hur företag inom en specifik bransch arbetar med dessa frågeställningar. En risk med att 
fokusera endast på en specifik bransch hade varit att antalet möjliga företag att intervjua hade 
minskat, vilket kunde fått negativ effekt på datainsamlingen. En positiv effekt av att enbart 
undersöka företag inom samma bransch hade varit att överförbarheten av studiens resultat till 
andra företag inom branschen hade ökat. Dock har det under studien framgått att det är 
intressant att undersöka företag inom olika branscher, då de har olika tillvägagångssätt för att 
utvärdera hållbarhetsstrategin. Vi har också reflekterat om att inte erbjuda företagen 
anonymitet för att på ett mer utförligt sätt kunna beskriva deras specifika verksamhet och hur 
det påverkar deras utvärderingsarbete. Det har dock vid ett flertal intervjutillfällen uttryckts en 
vilja från företagen att vara anonyma.  
 
Ett tillvägagångssätt under intervjuerna hade varit att utföra intervjuerna på ett mer 
strukturerat vis, vilket skulle inneburit att alla intervjupersoner svarat på exakt samma frågor 
och i samma ordning. På grund av att företagen har haft olika tillvägagångssätt har det varit 
fördelaktigt med en semistrukturerad intervju för att kunna anpassa frågorna efter hur 
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företagen arbetar med dessa frågeställningar. Flexibiliteten i den semistrukturerade intervjun 
har möjliggjort att förändra frågeföljden, vilket har medfört att samtalen har upplevts friare. 
Samtliga företag har inför intervjuerna uttryckt en vilja av att få ta del av intervjuguiden i 
förväg, i syfte att kunna förbereda utförliga svar inför intervjun. Vi reflekterade över om detta 
var fördelaktigt för studiens resultat eller om företagen skulle förbereda svar som gav en 
förskönad bild av deras tillvägagångssätt. För att minska denna risk valde vi att skicka ut 
intervjuguiden med ett begränsat antal frågor under varje tema som vi avsåg att diskutera 
under intervjun. Vi anser dock att det har varit fördelaktigt att intervjupersonen har kunnat 
förbereda sig inför intervjun och vi upplevde att företagen var kritiska till sitt 
tillvägagångssätt. Vi uppmärksammade under de första intervjuerna att det var problematiskt 
för intervjupersonerna att förklara och konkretisera hur de använder informationen som 
genereras i utvärderingen av hållbarhetsstrategin. I de efterföljande intervjuerna valde vi att 
utifrån teorin att exemplifiera några konkreta tillvägagångssätt, exempelvis att införa ett 
belöningssystem som baseras på hållbarhetsprestationer. Vi upplevde att diskussionerna 
förbättrades med dessa exempel och det gav intervjupersonerna en infallsvinkel att utveckla 
deras resonemang kring frågan. Detta kan dock medfört att vi påverkat deras svar och att 
dessa exempel tenderat att leda in intervjupersonen på områden som annars inte diskuterats.     
 
Som beskrivits tidigare har ett flertal intervjuer genomförts med fler än en intervjuperson och 
att vi upplevt det positivt på grund av diskussionen som uppstått mellan intervjupersonerna. 
Jacobsen (2017) förklarar dock att det kan vara problematiskt att bedöma huruvida 
intervjupersonernas beskrivningar påverkats av att ytterligare en anställd från organisationen 
har deltagit vid intervjun. Vid en intervju medverkade både chefen på avdelningen samt en 
underordnad, detta skulle kunna fått effekten att den underordnade valde att beskriva 
tillvägagångssättet på ett liknande sätt som chefen. Under intervjun upplevde vi dock att 
intervjupersonerna hade skilda åsikter i frågor och att deras roller inom organisationen inte 
påverkade deras beskrivningar. Vid resterande intervjuer har det varit kollegor utan 
hierarkiska skillnader som deltagit vilket kan ha minskat effekten av intervjupersonernas svar 
påverkats av varandra. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra intervjuerna 
individuellt för att minimera risken av att intervjupersonerna påverkas av varandra. Jacobsen 
(2017) beskriver att om intervjuerna genomförts oberoende av varandra hade vi kunnat 
verifiera beskrivningarna och fått en mer sanningsenlig bild av tillvägagångssättet. Företagen 
har dock förklarat att de endast haft möjlighet att delta vid ett intervjutillfälle men att flera 
anställda har kunnat medverka. Vi upplevde dock att det skulle vara mer fördelaktigt att två 
anställda deltog vilket skulle möjliggöra för en djupare diskussion. 
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4 Empiri 
4.1 Telekomföretaget 
Företaget är verksamt inom branschen för telekommunikation och är verksamma i tolv olika 
länder. Personen som intervjuats arbetar på koncernbolaget inom hållbarhetsavdelningen och 
vars främsta arbetsuppgift är att upprätta företagets hållbarhetsredovisning. Utöver detta är 
personen även delaktig i relationer med investerare och analytiker när de utför 
hållbarhetsanalyser och efterfrågar information angående företagets hållbarhetsarbete. Det 
yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete har hållbarhetsavdelningen på 
koncernbolaget. Organisatoriskt finns det en hållbarhetsansvarig i varje dotterbolag för 
respektive land som har en koordinerande funktion i att kommunicera koncernbolagets 
direktiv ut i verksamheten. 
 
4.1.1 Hållbarhetsstrategi 
Intervjupersonen förklarar att hållbarhet för företaget är uppdelad i två områden, det första 
området innebär att ta ansvar för de negativa effekter och risker som finns i den interna 
verksamheten. Det andra området handlar om att ta ansvar gentemot företagets intressenter 
och omvärld vilket innebär att urskilja vilka möjligheter och vilken nytta som kan uppstå för 
samhället till följd av den ökade digitaliseringen. Intervjupersonen förklarar att företaget är 
noggranna med att uttrycka att de inte har en hållbarhetsstrategi som är separerad från 
affärsstrategin. “Vi försöker prata mindre och mindre om att vi har en hållbarhetsstrategi, och 
mer om att vi har en hållbar strategi”. Vidare beskrivs att strategin förklarar vad företaget ska 
göra och hållbarhetsansatsen beskriver hur de ska göra det. För att inte hållbarhetsmålen och 
de finansiella målen ska bli separerade arbetar hållbarhetsavdelningen och strategiavdelningen 
tillsammans. Tidigare har det främst varit fokus på ett område som de kallar Ansvarsfulla 
affärer, anledningen till detta var på grund av de upplevde brister i deras affärsprocesser. Det 
saknades tydliga regelverk, policys och det fanns brister i riskutvärderingen av kunder, vilket 
skapade externa påtryckningar för ett förbättringsarbete. De har inte förens på senare år valt 
att fokusera på ett bredare perspektiv av hållbarhet och då valt att fokusera på de två områden 
som beskrivits ovan. Detta har inneburit ett större fokus på att skapa ett delat värdeskapande 
både för företaget och samhället. Intervjupersonen förklarar att det är problematiskt att förstå 
hur delat värdeskapande uppnås och hur deras produkter och tjänster skapar samhällsnytta. 
Det är svårare att förstå hur ett telefonsamtal bidrar till samhällsnytta till skillnad mot att 
exempelvis tillverka kläder. Intervjupersonen uttrycker också att det är viktigt att samtliga 
avdelningar och anställda är delaktiga i den hållbara strategin, detta för att de ska ha en känsla 
av deras arbete bidrar till att göra världen lite bättre.  
 
Det som motiverar företaget till att arbeta med frågor angående hållbarhet är på grund av krav 
och förväntningar från intressenter, främst kunder och investerare. Intervjupersonen förklarar 
att lagstiftningen inte har någon större inverkan eftersom företagets intressenter ställer högre 
krav och lagstiftningen är därmed inte en pådrivande faktor till förbättring inom området. 
Vidare förklaras det att många inte förstår nyttan med hållbarhetsarbetet och att begreppet kan 
innebära lite vad som helst för företaget. Intervjupersonen menar dock att en stor del av 
arbetet är förebyggande för att minimera risken att en företagsskandal läcker ut i media vilket 
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kan innebära stora förluster för företaget. Ett ytterligare motiv är att det krävs att företaget är 
innovativa för att kunna utveckla nya produkter och tjänster som exempelvis kan leda till 
effektiviseringar inom sjukvården eller något så trivialt som att kunna se Netflix på utedasset. 
För att i framtiden även kunna vara en långsiktig och lönsam aktör är det viktigt att hantera 
risker och ständigt arbeta med affärsutvecklingen. “Det främsta värdet vi ser med detta är 
rent kommunikativt, vilket innebär att jobba med att kommunicera trovärdig hållbarhet och se 
till att vi fortsatt är lönsamma”. 
 
4.1.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
“Det finns inga interna kontrollsystem för hållbarhet motsvarande den finansiella 
rapporteringen, dit har vi inte kommit än. Det tror jag för oss och många andra företag 
kommer bli nästa stora steg, att verkligen jobba på de interna kontrollsystemen för 
hållbarhetsdata”. Vidare förklaras att det är viktigt att företaget använder ett internt 
kontrollsystem för att kunna utvärdera hållbarhetsstrategin som bidrar till att hållbarhetsmålen 
uppfylls. Företaget vill arbeta mer med utvärderingen av hållbarhetsstrategin men 
intervjupersonen förklarar att det är tre områden som företaget behöver fokusera på. Det 
första fokusområdet är att utforma hållbarhetsmål och indikatorer som är relevanta för att 
utvärdera hållbarhetsstrategin och det andra är att säkerställa kvaliteten i datainsamlingen. 
“Den tredje delen är att se till att hela tiden jobba för att få ledningen och styrelsen och även 
ärligt talat aktieägare och investerare att förstå att det här är relevanta frågor. Det här är 
relevanta siffror som kanske inte på samma sätt nu idag kommer att avgöra lönsamheten men 
på ett längre tidsperspektiv”. För att hållbarhetsstrategin ska prioriteras behöver aktieägarna 
ställa krav på företagsledningen att arbeta med dessa frågeställningar. Vidare förklarar 
intervjupersonen att det uppstår en ond cirkel genom att aktieägarna inte litar på 
informationen på grund av att utvärderingen är bristfällig och därigenom finns det ingen 
pådrivande faktor till att utveckla ett kontrollsystem. Detta har inneburit att företaget inte 
avsätter tillräckliga resurser och inte har någon tydlig process för att utvärdera 
hållbarhetsstrategin. Ett tillvägagångssätt för att öka intresset för hållbarhetsfrågorna är enligt 
intervjupersonen att även inkludera företagets hållbarhetsprestationer i ledningens 
belöningssystem.      
   
Det förklaras att hela branschen har problem i utvärderingsprocessen och att många företag 
försöker utveckla hållbarhetsmål och indikatorer som kan bidra till att utveckla verksamheten. 
Intervjupersonen förklarar att det är problematiskt att se värdet av ett förebyggande 
hållbarhetsarbete eftersom man inte ser konsekvenserna förens företaget misslyckas med 
hållbarhetsarbetet. Ett exempel som belystes var hur värdet av att arbeta med hälsa och 
säkerhet först kan urskiljas när en olycka händer. Ett ytterligare problem för företaget är att 
beräkna vilken nytta deras produkter och tjänster har för deras intressenter och samhället 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Något som belyser denna problematik är exempelvis att 
avgöra vilken samhällsnytta som uppstår när företaget erbjuder fiberuppkoppling till 
landsbygden vilket kan innebära en ökad levnadsstandard för befolkningen. Ett problem är att 
kvantifiera hållbarhet i monetära termer, exempelvis är energianvändningen enklare att 
beräkna jämfört med hur företaget efterlever mänskliga rättigheter som nästintill är omöjligt 
att mäta i monetära termer. Det är viktigt att hela organisationen är medvetna om hur 
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indikatorerna mäts och vad hållbarhet innebär för företaget. Ett tillvägagångssätt som har 
diskuterats för att skapa denna förståelse är att samtliga anställda måste genomgå en 
utbildning för att ha rätt till sin rörliga ersättning. Ett ytterligare problem är att avdelningarna 
kan ha olika syn på vad som ska rapporteras, ett exempel som belystes är hur skador 
rapporteras. Om en avdelning enbart rapporterar allvarliga skador och en annan avdelning 
rapporterar samtliga skador blir det svårt att utvärdera skillnaderna mellan avdelningar och 
om det sker någon förändringen över tid. 
 
4.1.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
På grund av den problematik som finns i att utvärdera hållbarhetsstrategin leder det ofta till att 
utvärderingen inte sker kontinuerligt och att informationen inte anses vara lika tillförlitlig som 
den finansiella informationen. Detta har fått effekten att företaget fokuserar mer på kvaliteten 
och innehållet i den externa hållbarhetsrapporten jämfört med den interna rapporten som 
påverkar verksamheten. Intervjupersonen förklarar att den information som genereras måste 
vara relevant för verksamheten och att det inte finns någon nytta med att utvärdera 
hållbarhetsstrategin om det inte får någon påverkan. Utvärderingen av hållbarhetsstrategin 
sker i dagsläget på årsbasis i samband med hållbarhetsrapporteringen, vilket intervjupersonen 
uttrycker som problematiskt. För att företaget ska kunna genomföra någon förändring utifrån 
informationen behöver utvärderingen ske mer kontinuerligt och helst på kvartalsbasis. 
Intervjupersonen förklarar att det på uppföljningsmöten är större fokusering på den finansiella 
informationen och att hållbarhet sällan vägs in diskussionen. Vidare är intervjupersonen tydlig 
med att frågorna främst aktualiseras om det sker negativ publicitet om företaget och då 
tvingas till åtgärder. Det kommer dock bli mer relevant att diskutera hållbarhet när 
företagsledningen och styrelsen inser att det utöver kommunikationen finns ett värde i att 
jobba med delat värdeskapande. Förståelsen för att företaget kan skapa tillväxt utifrån dagens 
och framtidens samhällsutmaningar kommer att bidra till att företagsledningen och styrelsen 
kommer ställa högre krav på utvärderingen av hållbarhetsstrategin. Att upprätta ett 
belöningssystem som baseras på hur väl företaget uppfyller hållbarhetsmålen kan vara ett 
incitament för företagsledningen att arbeta med dessa frågor.   
 
För att informationen ska kunna användas i olika beslutssituationer är det viktigt att nyttan 
som genereras från hållbarhetsstrategin är möjlig att mäta i monetära termer. “Överlag blir det 
ett fokus på det finansiella utfallet på grund av att vi är ett noterat bolag som rapporterar på 
kvartalsbasis. Innan dagen är slut ska vi inte ljuga utan det blir ganska kortsiktigt ibland och 
det handlar om att leverera på kvartalsbasis”. Det är ofta svårt att avgöra om ett beslut enbart 
ska baseras utifrån finansiell information eller om det också kan innebära att hållbarhetsmålen 
uppfylls. Ett exempel som diskuteras var en investering rörande energieffektivisering, detta 
innebär att både företagets kostnader och energianvändning minskar vilket också gynnar 
samhället och miljön. Ett ytterligare exempel som belyser problematiken i att mäta utfallet av 
hållbarhetsstrategin i monetära termer är när företaget arbetar med mänskliga rättigheter, 
vilket enbart kan anses vara en kostnad och inte inbringa några intäkter. För att förstå vilket 
värde detta skapar för företaget behöver de i beslutssituationen inkludera varumärkesvärdet 
vilket nästintill är omöjligt att beräkna. I vissa beslutssituationer får företaget acceptera att det 
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inte är möjligt att beräkna utfallet i monetära termer utan får prognostisera vilka förväntningar 
intressenterna kommer att ha i framtiden. 
 

4.2 IT-företaget 
Företaget är leverantör av IT-infrastruktur och är verksamma i Norden och Baltikum. 
Personen som har intervjuats arbetar som hållbarhetschef och den huvudsakliga 
arbetsuppgiften är att koordinera respektive lands hållbarhetsarbete och säkerställa att hela 
organisationen arbetar mot samma hållbarhetsmål. Det finns ett dotterbolag i respektive land 
och inom varje bolag finns det en hållbarhetsansvarig. Intervjupersonen är också delaktig i 
upprättandet av hållbarhetsrapporten och förfrågningar från utomstående intressenter. 
 
4.2.1 Hållbarhetsstrategi 
För några år sedan valde företaget att definiera hållbarhet utifrån fem fokusområden som ska 
bidra till att hållbarhet är sammankopplat till kärnverksamheten. Detta innebär att deras 
produkter och tjänster ska tillverkas och levereras på ett miljömässigt och socialt acceptabelt 
sätt. Det första fokusområdet är att företaget ska agera etiskt och vara ett föredöme vid 
upphandlingar och på de marknader där de är verksamma. Företaget tillverkar inga fysiska 
produkter och därav är ett fokusområde att säkerställa att deras leverantörer också agerar på 
etiskt korrekt sätt. Företaget arbetar också för att minska deras kunders miljöpåverkan genom 
att erbjuda energieffektiva produkter och tjänster. Ett exempel på ett miljöinitiativ är att 
företaget återvinner gammal elektronik för att materialet ska kunna återanvändas vid 
tillverkandet av nya produkter. Ett ytterligare fokusområde är kvaliteten på de anställdas 
arbetsmiljö och att erbjuda möjligheter för vidareutveckling. Samhället är det sista 
fokusområdet vilket innebär att deras produkter och tjänster ska bidra till en positiv 
samhällsutveckling men också olika initiativ för att hjälpa utsatta grupper i samhället. Under 
flyktingkrisen 2016 försedde exempelvis företaget ensamkommande barn med datorer i 
utbildningssyfte och för att kunna få kontakt med familj och vänner i hemlandet. Inom dessa 
fokusområden har företaget formulerat övergripande hållbarhetsmål som gäller för samtliga 
dotterbolag. Eftersom varje land har olika förutsättningar kan deras aktiviteter och 
tillvägagångssätt skilja sig åt för hur de ska uppnå hållbarhetsmålen.  
 
“Tidigare handlade företagets hållbarhetsarbete mycket om välgörenhet och exempelvis 
sponsra en skola i Sydamerika. Det är absolut inget fel med det men nu försöker vi koppla 
hållbarhetsarbetet mer till vår kärnverksamhet för att det ska få större effekt”. Företaget är 
bland de största i branschen och anser därför att det är företagets skyldighet att ta ett större 
ansvar för dessa fokusområden. Vidare förklaras att företaget på grund av sin storlek och 
inflytande har möjlighet att påverka sina kunder och ställa krav på leverantörerna för att bidra 
till en förbättring. En utgångspunkt i företagets arbete med att ställa krav och granska 
leverantörerna var att de fick kännedom om utvinningsprocessen av metaller som används i 
elektronik. Detta skapade en insikt om att denna process ofta är miljöfarlig och oetisk, vilket 
företaget upplevde som en drivkraft för att påverka leverantörskedjan. Intervjupersonen 
förklarar att de anställda känner en stolthet i att arbeta på ett företag som tar dessa frågor på 
stort allvar, även vid rekryteringen upplever intervjupersonen att detta är en fördel för att vara 
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en attraktiv arbetsgivare. En väldigt konkret fördel i samband med återvinningen av gamla 
elektronikprodukter är att företaget genom detta tillvägagångssätt både tjänar pengar och 
minskar företagets miljöpåverkan. Vidare beskriver intervjupersonen att deras 
hållbarhetsarbete också bidrar till affärsmöjligheter genom att kundernas förväntningar 
uppfylls. 
 
4.2.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Företaget utvärderar samtliga dotterbolag utifrån hållbarhetsmålen men kravbilden kan skilja 
sig åt beroende på hur långt respektive dotterbolag har kommit i hållbarhetsarbetet. 
Intervjupersonen förklarar att utvärderingen sker på kvartalsbasis men att några mål är mer 
problematiska än andra att mäta kvartalsvis. Ett exempel på ett sådant mål som utvärderas 
årligen är att de ska granska ett visst antal leverantörer respektive år, därför anser företaget att 
det inte finns någon anledning att mäta detta på kvartalsbasis. Företaget har också formulerat 
ett antal interna klimatmål som syftar till att företaget ska minska sina koldioxidutsläpp. För 
att uppnå dessa målen har företaget skapat hållbarhetsindikatorer för att mäta de olika 
aktiviteternas koldioxidutsläpp och vart det finns förbättringsområden. För att utveckla och 
göra dessa indikatorer tillförlitliga har företaget tagit hjälp av externa aktörer som också 
bidragit till att utfallet kan beräknas i monetära termer. Exempelvis mäter företaget 
koldioxidutsläppen som uppstår vid affärsresor och vilka ekonomiska besparingar det hade 
inneburit att välja något annat alternativ. “När det gäller recycling får vi rapporter från vår 
återvinningspartner i en viss periodicitet, samma sak med våra logistikpartners vad gäller 
koldioxidutsläpp. Beroende på vilket område det är som utvärderas så får vi ganska mycket 
information från externa samarbetspartners”. Vidare förklaras att de övriga fokusområdena 
inte utvärderas i monetära termer på grund av att de i dagsläget inte har möjlighet att 
genomföra detta. Intervjupersonen förklarar också att syftet inte alltid är att utfallet ska mätas 
i monetära termer, dock arbetar företaget med att utveckla ett mer omfattande kontrollsystem 
som kan möjliggöra detta i framtiden. Enligt intervjupersonen är det viktigast i utformandet 
av hållbarhetsindikatorer att de är relevanta och att informationen kan användas. “För att 
förutspå intressenternas förväntningar tittar vi på kunder och andra företag inom IT-
branschen men också inom andra branscher. Genom att se vad andra företag arbetar med 
kan vi logiskt anta att det är rimligt att vi borde applicera dessa frågor snart”. Ett problem 
som uppstår när förväntningarna skiftar är att företaget behöver förändra sina 
hållbarhetsindikatorer. Detta skapar svårigheter i att jämföra utfallen av 
hållbarhetsindikatorerna från tidigare år och leder till osäkerhet i användningen av 
informationen. Detta var en av anledningarna till att företaget valde att anlita externa aktörer 
vid utformandet av hållbarhetsindikatorerna för att de ska ge en rättvisande bild över deras 
hållbarhetsmål. 
 
4.2.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem  
När dotterbolagen har utvärderat sin verksamhet utifrån hållbarhetsmålen rapporterar de till 
hållbarhetsavdelningen som sedan sammanställer informationen i en intern rapport, vilket 
också ligger till grund för den externa hållbarhetsrapporten. Intervjupersonen förklarar att 
utfallen från dotterbolagen sedan summeras ihop för att få en bild över hur hela företaget 
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uppfyller hållbarhetsmålen. Intervjupersonen förklarar också att informationen analyseras och 
ligger till grund för nästkommande års kravbild. Respektive dotterbolag har möjlighet att 
införa högre krav och själva tillsätta aktiviteter för att uppfylla kraven. Ett av dotterbolagen 
hade exempelvis minskat sina koldioxidutsläpp med 60 % på ett år vilket är betydligt bättre än 
vad som förväntades av moderbolaget. Den interna rapporten kompletteras också med 
rapporter från externa aktörer, exempelvis det företag som hanterar återvinningen av gamla 
elektronikprodukter. “Vi får en redogörelse för hur mycket som har återvunnits och använder 
informationen för att följa upp hållbarhetsmålen. I år såg vi att vi inte låg lika bra till som 
året innan med återvunna enheter och då har vi kört en kampanj som har gett en riktigt bra 
effekt och ökning”. Vidare förklarar intervjupersonen att företaget försöker prioritera liknande 
projekt och lägga mindre resurser på en hållbarhetsrapport som väldigt få intressenter läser.  
 
“I investeringsbeslut utgår vi inte enbart från finansiella aspekter utan inkluderar även 
hållbarhet för att uppnå de långsiktiga hållbarhetsmålen. Ett konkret exempel är att vi har 
investerat i ett stort datacenter i Luleå, där var ju hållbarhetsfrågan extremt viktig vid just 
valet av Luleå. Vi såg ju att det finns en lönsamhet i att ha det på ett så kallt ställe som 
möjligt och närheten till förnyelsebar energi”. Vidare menar intervjupersonen att det är 
viktigt att inkludera hållbarhetsindikatorer i investeringsbeslut och att det är möjligt att 
beräkna den ekonomiska nyttan av att inkludera hållbarhet i beslutet. Intervjupersonen 
uttrycker dock att företaget behöver inkludera hållbarhetsaspekterna vid valet av 
leverantörerna i större utsträckning för att öka sin påverkan på branschen. Det har diskuterats 
huruvida företaget ska utforma ett belöningssystem som baseras på utfallet av 
hållbarhetsmålen. Detta skulle motivera de anställda till att arbeta med dessa frågor i större 
utsträckning och det finns egentligen inte något som motverkar att det skulle vara möjligt att 
utforma. Ett tillvägagångssätt skulle enligt intervjupersonen vara att avsätta en andel av 
företagets bonus till den avdelning som har utmärkt sig mest för att exempelvis uppfylla 
klimatmålet. 
 

4.3 Bank A  
Företaget är verksamma inom bankbranschen, intervjupersonen har arbetat inom företaget i 
sex år och haft den nuvarande tjänsten inom hållbarhetsavdelningen i två år. De två främsta 
ansvarsområdena för hållbarhetsavdelningen är att upprätta hållbarhetsrapporten och 
utvärdera hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsavdelningen är ansvariga på koncernnivå för att 
formulera hållbarhetsmål och en hållbarhetsstrategi men det finns också en 
hållbarhetsansvarig inom varje division. Dennes funktion är att förmedla hållbarhetsmålen 
och hållbarhetsstrategin inom respektive division för att det ska bli en del av den interna 
verksamheten. 
 
4.3.1 Hållbarhetsstrategi 
I processen att försöka tydliggöra vad hållbarhet innebär för företaget har de utifrån företagets 
vision identifierat tre olika hållbarhetsperspektiv, ansvarsfulla affärer, människor och 
samhälle samt miljö. Inom respektive hållbarhetsperspektiv har företaget valt olika 
prioriteringar som ska bidra till att skydda miljön och öka företagets sociala bidrag. Inom 
ansvarsfulla affärer är det viktigt att erbjuda kunder hållbara finansieringslösningar och vara 
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en ansvarsfull ägare i sina investeringar. Att erbjuda anställda en trygg arbetsplats, 
utvecklingsmöjligheter och vara engagerade i det lokala samhället är viktiga prioriteringar 
inom fokusområdet människor och samhälle. Utifrån miljöperspektivet har företaget valt att 
fokusera på att dels minska energiförbrukningen men också arbeta för att företagen de 
investerat i ska förbättra sitt hållbarhetsarbete. För att dessa prioriteringar ska uppfyllas har 
företaget formulerat en hållbarhetsstrategi som ska ge riktlinjer för de anställdas 
tillvägagångssätt. “Den främsta åtgärden är att arbeta med att integrera hållbarhet i 
affärsplanerna för alla divisioner så att hållbarhet verkligen implementeras på ett naturligt 
sätt överallt i bolaget”. Intervjupersonen förklarar att företaget i prioriteringarna har valt att 
fokusera mer på sin indirekta påverkan än sin direkta påverkan. Detta på grund av deras egna 
verksamhet inte i lika stor grad påverkar miljön och samhället som deras placeringar och 
kunder har möjlighet att göra. 
 
Intervjupersonen förklarar att hållbarhet blivit en viktig fråga för företaget eftersom deras 
största intressentgrupper i form av investerare, anställda och kunder förväntar sig att företaget 
arbetar inom detta område. På grund av dessa krav har företaget behövt utveckla sina 
finansieringslösningar och placeringsalternativ för att i fortsättningen vara en 
konkurrenskraftig aktör på marknaden. Ett exempel som belystes under intervjun är att 
kunderna förväntar sig att kunna placera i hållbara fonder, vilket innebär att banken behöver 
utvärdera företagen de ska investera i utifrån hållbarhetskriterier. Den främsta fördelen med 
att arbeta med dessa frågor och att efterleva intressenternas förväntningar är att relationerna 
förbättras, vilket ökar affärsmöjligheterna. “För att veta om våra fokusområden stämmer 
överens med intressenternas förväntningar använder vi en väsentlighetsanalys. Denna syftar 
till att intressenterna får uttrycka vilka delar inom hållbarhet som de anser viktiga och att 
företaget har möjlighet att genomföra förändringar”. 
 
4.3.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Utvärderingen sker genom att divisionerna utvärderar sina respektive mål en gång per år i 
samband med att hållbarhetsavdelningen utvärderar företagets övergripande hållbarhetsmål 
och hållbarhetsstrategi. “Utmaningen är att utforma konkreta hållbarhetsindikatorer och hur 
de ska utvärderas för att skapa någon nytta för företaget”. Ett exempel som belyser 
svårigheten är att mäta vad värdet för företaget är när de väljer att investera i en organisation 
som hjälper utsatta ungdomar. För att försöka skapa en förståelse för vilken samhällsnytta 
banken skapar har de i ett projekt kvantifierat värdet som banken bidrar med till samhället. 
Företaget har utgått ifrån de investeringar som gjorts i organisationer som syftar till att utbilda 
och skapa jobb till ungdomar. Företaget har utifrån antalet utbildningstimmar beräknat hur 
många nya jobbmöjligheter det har skapat och därefter omvandlat samhällsnyttan till 
monetära termer. Intervjupersonen förklarar att det finns andra hållbarhetsindikatorer som är 
enklare att utforma och utvärdera, exempelvis att mäta koldioxidutsläpp. Något som är 
konkret för företaget att utvärdera och som ska minska utsläppen är antalet kilometer som de 
anställda flyger i tjänsten. Företaget har utformat ett antal hållbarhetsindikatorer för att de ska 
vara anpassade efter företagets specifika verksamhet och hållbarhetsstrategi. Inom de 
områden där företaget inte har formulerat specifika hållbarhetsindikatorer använder de GRI:s 
riktlinjer för vad som ska mätas och redovisas i hållbarhetsrapporten. Vidare förklarar 
intervjupersonen att det är viktigt att utvärdera hållbarhetsstrategin för att den ska bli en del i 
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företagets interna verksamhet. Detta leder också till att förståelsen för hållbarhetsstrategin 
ökar och att den uppfattas mer konkret. 
 
4.3.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Informationen från divisionernas utvärdering sammanställs sedan med den utvärdering som 
hållbarhetsavdelningen genomför över företagets övergripande hållbarhetsstrategi. “Vi på 
hållbarhetsavdelningen har sedan till uppgift att välja ut de områden som är viktigast att 
kommunicera om i hållbarhetsrapporten. I samband med detta utformas ingen intern rapport 
utan det är hållbarhetsrapporten som ligger till grund för den interna styrningen. Om 
utvärderingen resulterar i att företaget inte uppfyller något av hållbarhetsmålen identifieras 
områden som kan förbättras och vilka åtgärder som krävs. Detta sker i samarbete mellan 
hållbarhetsavdelningen och hållbarhetscheferna från respektive division på grund av det är 
divisionerna som genomföra åtgärderna. För att kunna genomföra dessa förändringar förklarar 
intervjupersonen att det är viktigt att hållbarhetsindikatorerna är tydliga, detta för att kunna 
påvisa för företagsledningen och de anställda att förändringar behövs. Detta är också viktigt 
för att hållbarhetsstrategin ska få större inflytande i företagets beslutsunderlag. 
Intervjupersonen förklarar att företagets belöningssystem för företagsledningen även baseras 
på måluppfyllelsen inom hållbarhetsmålen och det finansiella resultatet. Detta har varit en 
pådrivande faktor till att använda informationen i beslutsunderlaget och att kommunicera till 
övriga organisationen att hållbarhetsstrategin är en viktig del av banken. 
 

4.4 Bank B  
Företaget är verksamt inom bankbranschen och intervjun har genomförts med två anställda 
inom bankens hållbarhetsavdelning. Intervjupersonerna har liknande arbetsuppgifter och den 
främsta är att upprätta hållbarhetsrapporten samt att arbeta med hållbarhetsfrågor i bankens 
samtliga verksamheter. Vidare förklaras att organisationsstrukturen är decentraliserad och att 
mycket ansvar för hållbarhetsarbetet är fördelat till en hållbarhetsansvarig inom respektive 
avdelning. Den centrala hållbarhetsavdelningen fungerar som en stödfunktion och samordnar 
hållbarhetsarbetet och informationen centralt.  
 
4.4.1 Hållbarhetsstrategi 
Att arbeta med hållbarhet innebär för företaget att identifiera deras roll och vilka möjligheter 
företaget har att bidra med till en hållbar utveckling. Detta innebär att identifiera vilka delar 
inom verksamheten som har störst möjlighet att genomföra förändringar och att hållbarhet ska 
vara en utgångspunkt i allt som banken genomför. Intervjupersonerna uttrycker att banken 
särskiljer sig från andra företag på grund av den decentraliserade organisationen och deras 
tillvägagångssätt. Banken har endast ett mål och det är att de ska vara mer lönsamma än sina 
konkurrenter. Deras övergripande strategi för att uppfylla detta mål är att ha nöjdare kunder 
och lägre kostnader än samtliga konkurrenter. För att målet ska uppnås och strategin ska 
efterlevas behöver företaget implementera hållbarhet i samtliga processer och 
produkterbjudanden. “Vi har ingen separat strategi för hållbarhet utan vi stöttar samtliga 
avdelningar i deras verksamhetsplanering för att öka förståelsen av hållbarhet. Syftet är 
istället att diskutera vilket tillvägagångssätt som är mest fördelaktigt för respektive 
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avdelning.” Företaget arbetar också kontinuerligt med utbildningar för att skapa en 
medvetenhet och förståelse för nyttan med att integrera dessa frågeställningar i 
avdelningarnas processer. Intervjupersonerna belyser att hållbarhet har fått en stor inverkan på 
bankens fondförvaltning, där kunderna efterfrågar fonder som inte investerar i kontroversiella 
branscher. På grund av detta har banken formulerat hållbarhetskriterier som kompletterar de 
finansiella nyckeltalen vid val av investeringsalternativ i fonder.  
 
När intervjupersonerna diskuterar varför företaget arbetar med hållbarhet, belyser en av 
intervjupersonerna att detta har varit en del av banken sedan 70-talet när det övergripande 
målet formulerades. Detta på grund av att det sedan dess har varit fokus på att vara 
sparsamma med sina resurser och kostnadsminimera, vilket enligt en av intervjupersonerna är 
en del i att agera hållbart. Vidare förklaras att hållbarhetsarbetet varit en kontinuerlig process 
som utvecklats i samband med att företagens roll och kundernas förväntningar förändrats 
under åren. “Vissa konkurrenter har på senare år utvecklats sitt hållbarhetsarbete bättre, 
vilket har motiverat oss ytterligare till att förbättra vårt hållbarhetsarbete.” 
Intervjupersonerna förklarar att arbeta med hållbarhet innebär väldigt många fördelar både för 
banken och dess intressenter. Den främsta fördelen för banken är att det stärker varumärket 
och förtroendet vilket bidrar till goda resultat när exempelvis kundnöjdhet undersöks. Detta 
bidrar också till vara en attraktiv arbetsgivare för att även i framtiden attrahera kompetent 
personal. Det är också fördelaktigt att erbjuda hållbara produkter och tjänster i linje med 
kundernas efterfrågan som exempelvis hållbar fondförvaltning, som skapar nöjda kunder och 
nya affärsmöjligheter. 
 
4.4.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Intervjupersonerna förklarar att de har ett annorlunda tillvägagångssätt i 
utvärderingsprocessen på grund av det inte har några övergripande hållbarhetsmål att utgå 
ifrån. Företaget har istället valt att endast utvärdera de hållbarhetsindikatorer som ska 
redovisas i hållbarhetsrapporten och de nyckeltal som efterfrågas av företagets intressenter. 
Anledningen till att företaget endast utvärderar avdelningarnas verksamhet i syfte att 
kommunicera externt, är på grund av det inte fyller någon funktion i den interna styrningen. 
Intervjupersonerna anser att utvärdera de anställda och avdelningar utifrån hållbarhetsmål 
riskerar att skapa kortsiktighet. Det är enligt intervjupersonerna enbart väsentligt att utvärdera 
hur företaget uppfyller målet om att ha en högre lönsamhet än sina konkurrenter. Detta beror 
på att företagets syn på de anställda är att de har en vilja att alltid bli bättre och förstår nyttan 
av att arbeta med hållbarhet, vilket innebär att den centrala ledningen inte behöver styra hur 
de ska gå tillväga. Detta bidrar till att de anställda har blivit mer proaktiva, initiativrika och tar 
ett eget ansvar för vilka åtgärder som krävs för att bankens mål ska uppfyllas. Ett exempel på 
de anställdas förståelse och initiativtagande är att bankens energiförbrukning har minskat trots 
att hållbarhetsavdelningen inte formulerat något sådant mål. Intervjupersonerna anser att en 
ytterligare fördel med att inte formulera övergripande mål är att det skapar en flexibilitet för 
respektive avdelning. Ett exempel är Brexit där bankens verksamhet i Storbritannien kan 
fokusera på dessa frågeställningar och inte behöva fokusera på olika hållbarhetsmål.  
 
 



 

34 
 

 
Vidare förklarar intervjupersonen att det kan vara svårt att utvärdera verksamheter efter 
hållbarhetsmål på grund av komplexiteten med att beräkna värdet av hållbarhetsarbetet. Dock 
belyser den andra intervjupersonen att den problematiken finnas inom många delar av 
verksamheten, det är ofta svårt att beräkna utfallet av en aktivitet oavsett om det är inom 
hållbarhet eller exempelvis utbildning av personal. Den utvärdering som sker i syfte att 
kommunicera utfallet av hållbarhetsindikatorerna i hållbarhetsrapportering fokuserar till 
största del på bankens indirekta påverkan. “Man ska komma ihåg att bankens direkta 
påverkan är väldigt liten, exempelvis består bankens utsläpp till 57 % av 
värmeförbrukningen. Att utvärdera avdelningar efter deras värmeförbrukning i syfte att 
minska utsläppen skulle få en väldigt liten påverkan både på miljön och företagets 
kostnader”. Intervjupersonerna förklarar att den indirekta påverkan också får större inflytande 
på grund av att banken är en viktig del av samhället genom sin kreditgivning och 
investeringar. Detta i form av att banken har möjligheten att både vid kreditgivning och 
investeringar ställa krav på företaget att arbeta med hållbarhetsfrågor. Exempelvis redovisar 
företaget i hållbarhetsrapporten hur stor del av det förvaltade kapitalet som finns investerat i 
hållbara fonder. Andelen av det förvaltade kapitalet ökar årligen inom hållbarhetsfonderna 
och det har bidragit till att utbudet av dessa fonder ständigt utvecklas. Anledningen till att 
företaget utvärderar dessa hållbarhetsindikatorer och redovisar dessa är på grund av att 
externa utvärderingsinstitut och andra intressenter efterfrågar informationen. 
 
4.4.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Hållbarhetsavdelningen utvärderar sina hållbarhetsindikatorer på årsbasis och den information 
som genereras publiceras sedan i hållbarhetsrapporten och sammanställs inte i någon intern 
rapport. “Det som får någon påverkan i den interna styrningen är utvärderingen av 
avdelningarnas verksamhetsplan efter hur de uppfyller målen angående lönsamhet, 
kundnöjdhet och kostnadsminimering. Uppfyller avdelningarna dessa mål och de interna 
processerna fungerar sker ingen återkoppling från oss på central nivå”. Om det i den årliga 
utvärderingen av hållbarhetsindikatorerna resulterar i stora avvikelser från tidigare år, sker 
alltid en analys av vad som kan vara en bakomliggande faktor. Utifrån resultatet av analysen 
sker en återkoppling till avdelningen varför utfallet hade försämrats. Intervjupersonerna är 
tydliga med att det sedan är avdelningens ansvar att förändra sitt tillvägagångssätt för att 
åstadkomma en förbättring. De förklarar vidare att det därav är viktigare att utbilda och skapa 
en förståelse hos avdelningarna istället att formulera en övergripande hållbarhetsstrategi. 
Detta på grund av att avdelningarna har en större kunskap om vad kunderna efterfrågar och 
det är efterfrågan som ligger till grund för bankens produktutbud. Intervjupersonerna förklarar 
vidare att det sedan är upp till kunderna att välja om de exempelvis ska investera i hållbara 
fonder. För att banken inte ska påverka kundernas val av produkt har de valt att inte formulera 
mål om hur stor del av det förvaltade kapitalet som ska placeras hållbart. Intervjupersonerna 
förklarar också att banken inte använder någon form av belöningssystem som varken baseras 
på hållbarhetsinformation eller finansiell information. Detta på grund av riskerna med att det 
skapar en kortsiktighet som inte stämmer överens med bankens mål. 
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4.5 Pappersföretaget 
Företaget är verksamt inom pappersindustrin, personen som intervjuats arbetar som 
hållbarhetschef. De främsta arbetsuppgifterna handlar om att koordinera hållbarhetsarbetet 
internt inom företagets samtliga avdelningar och tillgodose investerare och intressenter med 
information om hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsavdelningen är också ansvariga för 
hållbarhetsrapporteringen och förra året var första gången som hållbarhetsrapporten var 
integrerad i årsredovisningen.  Organisatoriskt har hållbarhetsavdelningen det övergripande 
ansvaret för dessa frågor, sedan har varje produktionsanläggning ansvariga för miljö- och 
energifrågor. 
 
4.5.1 Hållbarhetsstrategi 
Utgångspunkten i företagets hållbarhetsstrategi är att det finns stora problem i världen som 
både bolaget och de anställda vill vara med och bidra till. Intervjupersonen förklarar att det 
innebär att företaget behöver förstå vilka effekter deras verksamhet har på omvärlden och hur 
de kan förbättras. “En viktig del i arbetet är att hållbarhetsstrategin och affärsstrategin ska 
vara integrerade i varandra för att hållbarheten inte ska bli separerad från den interna 
verksamheten. För att motverka detta pågår nu en diskussion i vår ledning om att vi ska 
fokusera mer på hållbarhet och att lönsamheten får komma därefter”. Att arbeta efter två 
separata strategier kan innebära att företaget får motstridiga prioriteringar vilket försvårar hur 
företaget ska arbeta med dessa frågor. För att uppnå en positiv påverkan har företaget valt att 
fokusera på tre områden, ansvarsfull värdekedja, ökat kundvärde samt hållbart och biobaserat 
samhälle. Utifrån varje fokusområde har det formulerats olika hållbarhetsmål exempelvis 
energieffektivitet och innovationsgrad för produkter. Intervjupersonen förklarar att de försökt 
förändra deras tankesätt, istället för att endast minska sin negativa påverkan har de i större 
grad försökt arbeta inom områden som har en positiv påverkan på samhället.    
 
Det som driver hållbarhetsarbetet framåt är att företag i framtiden måste ha en bra 
hållbarhetsprestanda för att vara en relevant och konkurrenskraftig aktör på marknaden. Detta 
på grund av att samtliga intressenter har förväntningar och ställer krav på att företag ska ta 
ansvar för dessa frågor. Vidare förklarar intervjupersonen att det ständigt sker olika former av 
utvärderingar från kunder, aktieägare samt media, vilket ständigt är en pådrivande faktor. Om 
utvärderingarna av företaget inte lever upp till förväntningarna får det direkta effekter på 
deras affärer. Intervjupersonen förklarar att deras kunder ständigt letar efter produkter som 
anses vara ett hållbart alternativ i framtiden, vilket företaget anser sig kunna erbjuda. 
Kunderna ställer dessa krav på grund av att de vill kunna positionera sina produkter som 
hållbara alternativ till slutkund. En ytterligare motivationsfaktor är att vara en attraktiv 
arbetsgivare genom att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket kan attrahera kompetent 
arbetskraft. Det finns också ett värde i att kunna kommunicera om sina insatser inom 
hållbarhetsområdet.   
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4.5.2 Diagnostiskt kontrollsystem  
“Att utvärdera hållbarhetsstrategin är absolut nödvändigt för att vara transparanta och 
kunna kommunicera ett trovärdigt resultat till intressenterna”. För att öka professionalismen i 
utvärderingen har företaget anlitat externa konsulter för att utveckla ett diagnostiskt 
kontrollsystem med rättvisande indikatorer. I samband med detta genomfördes också en 
väsentlighetsanalys för att identifiera vilka områden som är viktiga för företagets utveckling 
och deras intressenter. Utifrån detta identifierades 35 aspekter som ligger till grund för den 
externa hållbarhetsrapporteringen och företagets fokusområden. En majoritet av 
hållbarhetsmålen har formulerats utifrån företagets tre fokusområden och utvärderas genom 
att företagets olika avdelningar redovisar utfallet av hållbarhetsmålen på kvartalsbasis till 
hållbarhetsavdelningen. En anledning till att samtliga mål inte utvärderas kvartalsvis beror på 
att målen inte är möjliga att mäta och att informationen inte är användbar. Hållbarhet som 
kundvärde mäts exempelvis på årsbasis genom att kunder får besvara en enkätundersökning 
angående hur deras värde har påverkats av att Pappersföretaget arbetar med hållbarhet. En 
viktig del för företaget utöver att utvärdera den interna verksamheten utifrån 
hållbarhetsstrategin är att uppnå en ansvarsfull leverantörskedja. Detta genomförs av 
inköpsavdelning som genom riskanalyser, självutvärderingar och företagsbesök kontrollerar 
om de uppfyller kraven samt upprättar förbättringsplaner i samarbete med leverantörerna. 
Intervjupersonen anser att de hållbarhetsindikatorer som ska mäta utfallet av 
hållbarhetsstrategin ger en någorlunda representativ bild av hela företagets interna 
verksamhet. Vidare förklaras att det inte är fördelaktigt att utforma för många 
hållbarhetsindikatorer på grund av svårigheterna i att förmedla all information. Är 
informationen från utvärderingen för komplex finns det en risk att acceptansen hos 
företagsledningen och anställda minskar och att frågorna därav inte diskuteras.  
 
Det som är problematiskt med att utvärdera hållbarhetsstrategin är att formulera 
hållbarhetsindikatorer som genererar pålitlig information och som kan användas i den interna 
styrningen. De hållbarhetsmål som företaget har formulerat anser de kunna utvärdera dock 
finns det andra hållbarhetsmål som skulle vara relevanta men problemet är att utveckla 
trovärdiga hållbarhetsindikatorer. Problematiken grundar sig ofta i att det är komplicerat och i 
vissa fall omöjligt att beräkna utfallet av hållbarhetsstrategin i monetära termer. Exempelvis 
beskriver intervjupersonen att det vid investeringar i medarbetarutveckling är svårt att beräkna 
vad en sådan investering i framtiden genererar för intäkter. Intervjupersonen förklarar att detta 
ständigt är något som utvecklas och att företaget försöker inkludera hållbarhetsindikatorer vid 
investeringsbeslut. “För att minska denna problematik har vi introducerat en 
internprissättning av koldioxidutsläpp, vilket innebär att nyttan för företaget och samhället 
tydliggörs om det mäts i monetära termer”. Detta bidrar till att företaget kan utvärdera 
hållbarhetsmålet energieffektivisering i monetära termer som kan tydliggöra nyttan för både 
företaget och samhället. Intervjupersonen förklarar att nästa steg för företaget i utvärderingen 
av hållbarhetsstrategin är att samtliga hållbarhetsperspektiv ska mätas i monetära termer, för 
att informationen ska få en större påverkan på den interna verksamheten.   
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4.5.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Utvärderingen av hållbarhetsstrategin sker kvartalsvis och sammanställs i en intern rapport 
som samtliga anställda kan läsa via företagets intranät. I rapporten är det möjligt att 
genomföra jämförelser med tidigare kvartal och hur utfallet stämmer överens med de uppsatta 
målen. Utifrån informationen gör företaget en bedömning om hållbarhetsmålen behöver 
utvecklas och anpassas för att uppfylla intressenternas förväntningar och den kravbild som 
finns. Att prognostisera framtida förväntningar anser inte intervjupersonen vara särskilt 
problematiskt eftersom kravbilden inte kommer minska utan företagen behöver hela tiden 
förbättras. För att hållbarhetsmålen ständigt ska utvecklas och anpassas efter intressenternas 
förväntningar revideras målen med hjälp av externa aktörer. Informationen används främst till 
att indikera inom vilka områden och avdelningar som företaget behöver fokusera på att 
genomföra förbättringar. Intervjupersonen beskriver att företaget haft en negativ trend inom 
området för säkerhet och hälsa, där informationen har möjliggjort att företaget kan jämföra 
produktionsanläggningar med varandra. Detta har inneburit att företaget har haft möjlighet att 
tillsätta aktiviteter som bidragit till att produktionsanläggningarna kan lära av varandra.  
 
Intervjupersonen förklarar att det vid beslutsprocesser alltid finns motsatser mellan att bidra 
till hållbarhetsstrategin och att minska företagets kostnader. En bidragande faktor till denna 
motsättning är den problematik som beskrivits ovan, att utforma hållbarhetsindikatorer som 
kan mäta utfallet i monetära termer. Att beräkna detta skulle bidra till att användningen av 
informationen skulle öka och även få större genomslag i förbättringsarbetet. “Om vi hade 
möjlighet att uttrycka detta i pengar hade det varit lättare, vi hade nog nått ännu fler 
personer och ökat förståelsen för vad de här sakerna innebär”. Intervjupersonen förklarar 
också att denna förståelse är viktig för att hållbarhetsstrategin ska bli implementerad i den 
interna verksamheten. Företaget diskuterar en utveckling av belöningssystemet för både de 
anställda och företagsledningen till att också baseras på hållbarhetsprestationer som ett 
komplement till den finansiella datan. En förutsättning för att denna förändring ska ske är att 
hållbarhetsindikatorerna ska kunna mäta utfallet i monetära termer. Detta menar 
intervjupersonen kan bli en pådrivande faktor för samtliga inom organisationen att arbeta 
enligt hållbarhetsstrategin. Att använda informationen som en del i förändringsarbetet bidrar 
enligt intervjupersonen också till att företaget presterar bättre i externa utvärderingar. Detta 
leder också till att personalen kan känna sig stolta över sina och företagets prestationer och det 
skapar ytterligare motivation till förbättring. 
 

4.6 Verkstadsföretag A  
Företaget är ett verkstadsföretag inom tillverkningsindustrin, personen som deltog i intervjun 
är ansvarig på hållbarhetsavdelningen och har varit ansvarig sedan avdelningen 
introducerades 2006. Utöver att upprätta hållbarhetsrapporten arbetar hållbarhetsavdelningen 
med att implementera hållbarhetsstrategin i hela verksamheten. Det är inte meningen att 
enbart hållbarhetsavdelningen ska arbeta med dessa frågor utan de ska stötta företagets övriga 
avdelningar i att uppfylla hållbarhetsmålen. Ett ytterligare arbetsområde är att formulera en 
hållbarhetsstrategi och hållbarhetsindikatorer för att möjliggöra en utvärdering, samt hur 
informationen kan kommuniceras ut mot kund.   
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4.6.1 Hållbarhetsstrategi 
“Den första frågeställningen som aktualiserades när avdelningen grundades 2006 var att 
identifiera vad hållbarhet innebär för företaget. Det fanns då en stor begreppsförvirring inom 
både praktiken och teorin samt att hållbarhet kunde innebära olika saker för olika företag”. 
Utifrån denna problematik valde företaget att upprätta ett ramverk som ska tydliggöra för 
organisationen vad hållbarhet innebär. Ramverket består av fyra olika perspektiv, det första är 
att företaget ska genomföra hållbara affärer vilket innebär att affärerna ska vara långsiktigt 
lönsamma med högsta etiska standard. Ett ytterligare perspektiv är miljön där företaget har 
formulerat en strategi för att minska sin egen miljöpåverkan men att också hjälpa kunderna att 
minska deras miljöpåverkan. Nästa perspektiv innebär att företaget ska ta ansvar för de 
anställda genom säkra arbetsplatser och ge de anställda möjligheterna till vidareutbildning. 
Det sista perspektivet avser att företaget ska bidra positivt till det lokala samhället där 
företaget är verksamma. Inom de olika perspektiven formulerar företaget olika hållbarhetsmål 
som syftar till att konkretisera ramverket. För att öka förståelsen för hållbarhetsmålen och 
vilka åtgärder som avdelningarna ska genomföra, konstrueras alltid hållbarhetsmålen i samråd 
mellan hållbarhetsavdelningen och den specifika avdelningen. För att hållbarhetsmålen ska 
uppfyllas är det hållbarhetsavdelningens ansvar att driva och implementera olika projekt. Ett 
exempel på ett projekt inom miljöperspektivet är att minska utsläppen och öka 
energieffektiviteten för alla fabriker inom koncernen.  
  
Det har alltid funnits en förståelse för att hållbarhet är en viktig del i att driva företag och att 
vara lönsamma på lång sikt. En anledning till att hållbarhet fått större utrymme i företaget 
beror på den ökade diskussionen i media och från kunder angående globala 
klimatförändringar. Intervjupersonen förklarar att det exempelvis är bättre att arbeta med 
miljöfrågor förebyggande för att i framtiden minska risken att kraven inte uppfylls, vilket kan 
innebära böter och ökade kostnader. Samma resonemang förs angående att företaget ska bry 
sig om sina anställda, vilket kan få effekten att de anställda kommer bry sig om företaget. På 
grund av att företagets kärnprodukt till stor del syftar till att minska kundernas 
energiförbrukning har detta ökat motivationen för att hjälpa sina kunder att minska deras 
negativa miljöpåverkan. Detta anses vara en stor konkurrensfördel, hållbarhet är också en 
viktig del i verksamheten för att motivera de anställda samt vid nyrekrytering. Ytterligare en 
anledning till att företaget arbetar för att minska både sina och kundernas energiförbrukning är 
att aktieägarna har belyst dessa frågor och det skapar nya affärsmöjligheter när produkterna 
energieffektiviseras. Detta har inneburit att företaget sedan år 2006 ökat försäljningen med 30 
% samtidigt som miljöutsläpp och energiförbrukning har minskat med 15 %. Intervjupersonen 
förklarar att detta är fantastiskt utifrån ett miljöperspektiv och att det samtidigt uppstår en 
tydlig ekonomisk nytta för företaget. “Det finns flera fördelar med att implementera 
hållbarhetsstrategin i verksamheten men mycket är kopplat till affärsnytta och ekonomisk 
vinning” 
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4.6.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Utifrån företagets ramverk med de fyra perspektiven har företaget upprättat ett diagnostiskt 
kontrollsystem med hållbarhetsindikatorer för att utvärdera utfallet av hållbarhetsstrategin. De 
aktiviteter och projekt som genomförs för att hållbarhetsstrategin ska implementeras i den 
interna verksamheten utvärderas på kvartalsbasis. Intervjupersonen belyser ett exempel på en 
aktivitet som genomfördes inom perspektivet hållbara affärer, syftet var att fyrdubbla 
försäljningen av klimatsmarta kundlösningar under en fyraårsperiod. Förutom att mäta 
försäljningsökningen behövde företaget också utvärdera om produkterna bidrog till att 
kundens energiförbrukning minskade. I syfte att säkerställa kvaliteten på kontrollsystemet och 
hållbarhetsindikatorerna anlitade företaget en extern aktör för att utvärdera företagets 
tillvägagångssätt. “Att utvärdera hållbarhetsstrategin är lika viktigt som att utvärdera 
affärsstrategiska frågor, det går inte att säga att någonting är viktigt och sedan lämna det till 
sitt öde”. Detta är viktigt för att hållbarhetsstrategin ska få någon effekt som styrinstrument 
och inte bli något som företaget enbart pratar om. För att hållbarhetsstrategin ska få större 
påverkan anser intervjupersonen att ett integrerat kontrollsystem ska användas i utvärderingen 
av både finansiella- och hållbarhetsindikatorer.  
 
Intervjupersonen förklarar att det finns en syn på att hållbarhet är något luddigt och att det är 
problematiskt att mäta vad hållbarhetsstrategin bidrar till. För att minska detta och göra 
hållbarhetsstrategin konkret och tydlig i företaget är det viktigt att hållbarhetsindikatorerna 
kan generera tydlig och relevant information. Ett område där intervjupersonen upplever att 
företaget kan mäta utfallet är inom miljö- och klimatpåverkan. Här används mått som visar 
hur energianvändningen minskat och även vad denna åtgärd har inneburit i 
kostnadsminimering. “Jag upplever att det är förhållandevis enklare att formulera relevanta 
indikatorer på miljöfrågor än vad det är på dom sociala delarna”. En anledning till detta är 
enligt intervjupersonen att det saknas ekonomiska incitament till att genomföra dessa 
åtgärder. Exempelvis arbetar inte företaget med hälsa och säkerhet för att spara pengar utan i 
syfte att anställda ska få en bättre arbetsplats och därav behöver arbetet inte utvärderas i 
monetära termer. Intervjupersonen förklarar att utvecklingen av hållbarhetsindikatorer hela 
tiden går framåt och att kraven från GRI om vad som ska redovisas i hållbarhetsrapporten 
också påverkar vad som mäts internt. Företaget har också i samarbete med Världsnaturfonden 
fått rekommendationer angående lämpliga och aktuella indikatorer att använda för att mäta 
företagets miljöpåverkan. Intervjupersonen beskriver att de olika indikatorerna ständigt 
revideras för att ge en rättvis bild över hur företaget uppfyller hållbarhetsmålen. Ett exempel 
är hur företaget mäter koldioxidutsläpp, tidigare utvärderades utsläppen i absoluta tal utan att 
beakta hur mycket som produceras. Det har nu skett en förändring till att koldioxidutsläppen 
ställs i relation till mängden produceras produkt. 
 
4.6.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Som beskrivits ovan utvärderas avdelningarna på kvartalsbasis utifrån de 
hållbarhetsindikatorer som är relevanta i den interna verksamheten. Informationen 
sammanställs sedan i en intern rapport för respektive affärsområde som sedan blir en del av 
företagsledningens beslutsunderlag. “Överlag skulle jag säga att vi kan förbättra 
informationen från utvärderingen av hållbarhetsstrategin för att den ska bli mer integrerad 
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med företagets information från de finansiella indikatorerna. Målet är att 
hållbarhetsfrågorna alltid ska vara en del av ledningens agenda och vägas in i samtliga 
beslut”. En anledning till att informationen inte är integrerat i lika stor utsträckning kan enligt 
intervjuperson förklaras av att utvärderingarna sker i två separata kontrollsystem. Första 
steget i att utforma ett gemensamt kontrollsystem är att företagets controllers som arbetar med 
att utvärdera finansiella indikatorer även har en förståelse och kunskap för att utvärdera 
hållbarhetsindikatorerna. Detta skulle innebära att informationen från samtliga indikatorer kan 
sammanställas i ett gemensamt beslutsunderlag vilket ökar förståelsen och underlättar 
företagsledningens beslut. Att genomföra detta skulle också innebära en möjlighet att 
konflikten mellan hållbarhetsmålen och de finansiella målen skulle minska i beslutsprocessen. 
Intervjupersonen förklarar dock att det i vissa beslutssituationer inte är möjligt att undvika 
denna konflikt. Ett exempel är om en investering utifrån ett hållbarhetsperspektiv inte uppnår 
företagets kortsiktiga krav på avkastning, riskerar den att inte genomföras.  
 
Utöver att utvärdera avdelningarna utifrån hållbarhetsstrategin belyste också intervjupersonen 
att en ytterligare motivationsfaktor skulle vara att belöna de anställda och företagsledningen 
baserat på utfallet. Dock är det problematiskt hur belöningssystemet ska baseras på 
hållbarhetsindikatorer och om det skulle ge den effekt som företaget önskar. 
Hållbarhetsavdelningen har istället uppmuntrat chefer på olika avdelningar att i de 
individuella målsättningarna även inkludera hållbarhetsmål. Intervjupersonen förklarar att 
företaget i utvärderingen har utläst en stor nytta med att implementera hållbarhetsstrategin i 
den interna verksamheten. Utifrån detta har företaget också försökt påverka deras leverantörer 
till att arbeta på ett liknande sätt för att de också ska utvecklas och bli bättre. Ett ytterligare 
tillvägagångssätt för att säkerställa att företaget arbetar med leverantörer som tar hållbarhet på 
allvar har de initierat ett program för ansvarsfulla inköp. Ett ytterligare användningsområde av 
informationen från utvärderingen är den kommuniceras i syfte att påvisa företagets 
hållbarhetsmål och deras tillvägagångssätt för att uppnå dessa. 
 

4.7 Verkstadsföretag B  
Företaget är ett verkstadsföretag verksamma inom tillverkningsindustrin där tre anställda som 
arbetar med hållbarhetsfrågor har deltagit i intervjun. En av intervjupersonerna arbetar som 
hållbarhetschef för ett av företagets två affärsområden. Resterande intervjupersoner arbetar 
som hållbarhetsansvariga för två underliggande divisioner inom affärsområdet. Deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att säkerställa att deras olika ansvarsområden arbetar med 
frågor kopplade till säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. 
 
4.7.1 Hållbarhetsstrategi 
Intervjupersonerna anser att hållbarhet innebär allting och inte enbart att arbeta med 
miljöfrågor utan också integrera det med de finansiella delarna av företaget. De förklarar 
vidare att det finns en risk för att företaget endast förknippar hållbarhet med miljöfrågor på 
grund av den bransch de är verksamma inom. För att uppnå företagets övergripande mål om 
att skapa en hållbar och lönsam tillväxt har företaget valt att integrera hållbarhet i företagets 
affärsstrategi. För att strategin ska influeras av hållbarhet har ett antal prioriteringar 
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formulerats som ska genomsyra hela verksamheten, kompetens, etik, säkerhet, innovation och 
resurser. Vidare förklaras att dessa prioriteringar har formulerats på koncernnivå utifrån hur 
viktiga de är i företagets affärer. Exempelvis prioriteringen att företaget ska förbättra sin 
resurseffektivitet, vilket bidrar till att målet om ökad hållbar lönsamhet uppnås genom att 
både kostnaderna och miljöutsläppen minskar. Intervjupersonerna som arbetar inom olika 
divisioner beskriver att dessa prioriteringar har olika betydelser beroende på divisionernas 
arbetsuppgifter.  
 
“Ju mer hållbarhet lyfts upp i media och liknande, desto mindre kan ju företag blunda för det, 
vi vill ju också ta ett socialt ansvar”. Företaget vill också bli igenkända och stärka sitt 
varumärke genom sitt hållbarhetsarbete och en viktig del har varit att bli högt rankade i index 
som mäter företagens hållbarhetsarbete. För ett antal år sedan var företaget inte längre rankat 
bland de hundra bästa företagen i världen inom hållbarhet. Detta fick företagsledningen att 
anlita externa konsulter i syfte att analysera orsaken till varför företagets hållbarhetsarbete 
inte längre var lika effektivt. I samråd med konsulterna formulerades då företagets 
prioriteringar och hållbarhetsmål. Ett ytterligare område som förbättrades var att de 
formulerade fler och mer långsiktiga hållbarhetsindikatorer som på ett bättre sätt kan mäta hur 
prioriteringarna efterlevs. Dessa åtgärder medförde att företaget idag är högt rankat på indexet 
vilket de anser fördelaktigt i deras profilering. Intervjupersonerna förklarade att de till en 
början inte kunde utläsa vilken nytta ett hållbarhetsarbete skulle ge, utan det genomfördes 
främst för att uppfylla intressenternas krav och förväntningar. Nu anser de dock att de kan 
urskilja nyttan genom ökade affärsmöjligheter på grund av kundernas ökade förväntningar på 
hållbara produkter. 
 
4.7.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Utvärderingen sker genom att samtliga divisioner inom de båda affärsområden rapporterar in 
utfallet av hållbarhetsmålen. Beroende på vilket mål som utvärderas sker utvärderingen 
antingen kvartalsvis eller årsvis inom divisionerna. “Vi använder samma kontrollsystem som 
för de finansiella indikatorerna och därifrån plockar vi ut rapporter för respektive division”. 
Vidare förklaras att det tidigare varit komplicerat att utforma relevanta indikatorer som kan 
användas för den interna styrningen. Ett antal indikatorer har utvecklats och förändrats på 
grund av att indikatorerna inte gav den effekt inom den interna styrningen som förväntades. 
Ett exempel där måtten förändrats är hur företaget utvärderar sina koldioxidutsläpp, tidigare 
fokuseras det enbart på mängden. För att ge en mer rättvis bild har företaget nu ställt 
koldioxidutsläppen i relation till företagets kostnadsmassa som förväntas följa 
konjunkturutvecklingen. Ett ytterligare problem med utformandet av indikatorer uttrycker 
intervjupersonerna är att divisorerna har olika verksamheter och producerar olika produkter. 
Ett exempel på detta är att företagsledningen har formulerat innovation som ett ledord för 
organisationen men att detta kan ha olika betydelse inom de olika divisionerna. Därav fyller 
hållbarhetscheferna för respektive divisionen en viktig funktion genom att utforma 
hållbarhetsindikatorer som kan mäta innovation i deras verksamhet. Intervjupersonerna 
förklarar att det är viktigt att utvärdera deras interna verksamhet och vilken direkt påverkan 
företaget har på samhället och miljön. De beskriver vidare att de förändringar och 
effektiviseringar som kan ske i den interna verksamheten egentligen är en väldigt liten del i 
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relation till utsläppen av deras produkter i kundernas verksamhet. “Tittar man på koldioxid 
exempelvis, våran verksamhet om vi kallar den för 1 så är transport 4, alltså 4 gånger större 
medan användandet av våra produkter är 100 gånger större, så det blir den utväxlingen. 
Därför är den viktigaste delen i utvärderingen att mäta produkternas energieffektivisering 
och inte endast att effektivisera den interna produktionen”. 
 
4.7.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Den utvärdering som sker på kvartalsbasis i de olika divisionerna sammanställs i en intern 
rapport och i slutet av året konsolideras samtliga rapporter för att företagsledningen ska kunna 
analysera verksamheten. Avviker utfallet av hållbarhetsmålen från det förväntade genomförs 
en analys om orsakerna till resultatet. När orsaken är identifierad sker ofta en förändring av 
aktiviteterna i syfte att uppnå det önskade resultatet. En modell som företaget använder vid 
återkoppling till avdelningarna och de ansvariga cheferna är något de kallar trafikljuset. 
“Trafikljuset ger avdelningarna information om deras måluppfyllelse och inom vilka 
aktiviteter som de behöver förbättras. Modellen är också fördelaktig för ledningen då de får 
en överblick av organisationen och inom vilka områden behovet av förändring är störst”. 
Intervjupersonerna beskriver till exempel att om avdelningarna i Sverige har grönt ljus 
kommer företagsledningen att fokusera sina investeringar på förbättringsarbetet i avdelningar 
som inte efterlever strategin. Utifrån de interna rapporterna försöker hållbarhetsavdelningen 
också hitta områden som utvecklats väldigt bra från tidigare år för att kunna kommunicera det 
i hållbarhetsrapporten. Ett exempel är en innovation som minskade produkternas 
bränsleförbrukning med 50 % under ett år och det är något som är väldigt fördelaktigt att 
kommunicera till företagets intressenter. Företaget försöker också utifrån informationen 
genomföra en prognos över vad som kommer förväntas i framtiden inom hållbarhet och inom 
vilka områden företaget behöver utvecklas. Intervjupersonen förklarar att företaget inte kan 
vänta tills att kunden efterfrågar produkten, på grund av tiden det tar att utveckla nya 
produkter. Intervjupersonen förklarar vidare att detta medför högre kostnader för företaget 
men att kunderna inte är villiga att betala ett högre pris. Intervjupersonernas syn på 
företagsledningen är att de fokuserar mer på den finansiella informationen och att 
hållbarhetsinformationen borde få större inflytande. Vi har dock sagt att investeringar för att 
främja hållbarhet framförallt på miljöbiten och säkerhet då accepterar vi en längre payback 
än om det är en direkt finansiell investering vi vill göra. Intervjupersonerna anser att det krävs 
att hållbarhetsindikatorerna kan mätas i monetära termer för att informationen ska få större 
påverkan på den interna verksamheten. 
 

4.8 Verkstadsföretag C  
Företaget är verksamt inom tillverkningsindustrin och det var två anställda på 
hållbarhetsavdelningen som medverkade vid intervjun. Intervjupersonerna har olika 
ansvarsområden, den ena ansvarar för företagets kommunikation rörande hållbarhet både 
externt i hållbarhetsrapporten men även internt. Den andra intervjupersonen ansvarar för 
utvärdering och rapportering som företagets avdelningar gör i det interna kontrollsystemet. 
Hållbarhetsavdelningen grundades år 2012 på grund av att det tidigare saknades en central 
avdelning som fokuserade på dessa frågor.  
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4.8.1 Hållbarhetsstrategi 
För att identifiera vad hållbarhet innebär för företaget valde de att kartlägga vilka risker och 
möjligheter som finns i den interna verksamheten och utifrån detta formulera vilka 
prioriteringar företaget ska fokusera på. För att strukturera hur de ska gå tillväga har företaget 
formulerat en hållbarhetsstrategi som utgår ifrån företagets prioriteringar. Den första 
prioriteringen är säkerhet vilket innebär att de anställda ska arbeta i en säker arbetsmiljö men 
också att produkterna ska vara säkra att använda i kundernas verksamhet. Företaget fokuserar 
också på sina interna processer genom exempelvis ansvarsfulla inköp och skapa möjligheter 
för utbildning och utveckling av de anställda. En ytterligare prioritering är att företaget ska 
minimera sin miljöpåverkan genom att energieffektivisera den interna verksamheten och 
deras produkter. Den sista prioriteringen är att företaget ska ha flest nöjda kunder i branschen. 
“Jag har arbetat här i 30 år och miljöfrågor har alltid varit viktigt för oss men under de sista 
fem åren har vi valt fokusera på ett bredare perspektiv av hållbarhet. Dessa prioriteringar 
har bidragit till att vi nu ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och ökade 
affärsmöjligheter”. Ett exempel på denna koppling är att det är bra för företagets lönsamhet 
att de anställda trivs och upplever att det finns en möjlighet till vidareutveckling. Detta har 
fått effekten att företaget nu är i en process där de arbetar för att implementera 
hållbarhetsstrategin i den interna verksamheten för att den ska bli en del av affärsstrategin.  
 
En pådrivande faktor till att företaget formulerade hållbarhetsstrategin var deras intressenter, 
en av intervjupersonerna förklarar att intressenterna började att ställa högre krav på att 
företagets produkter skulle vara hållbara. Intervjupersonerna förklarar att det till en början 
ansågs fördelaktigt att utvärdera hållbarhetsstrategin endast i syfte att kommunicera 
informationen och stärka varumärket. De förklarar vidare att företagsledningen har fått en 
förståelse för att de behöver implementera strategin i verksamheten för att vara hållbara på 
lång sikt. Våra leverantörer ställer till och med krav på oss för att de inte vill förknippas med 
företag som inte tar hållbarhet på allvar. Hållbarhet är som en cirkel där alla aktörer 
motiverar och kontrollerar varandra och vi är därför tvungna att arbeta med dessa frågor för 
att överleva”. En ytterligare fördel med att arbeta med dessa frågor och kommunicera 
angående hållbarhet är det är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
 
4.8.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Intervjupersonerna förklarar att företaget använder ett kontrollsystem som består av 
hållbarhetsindikatorer som syftar till att utvärdera hållbarhetsstrategin på kvartalsbasis. 
Samtliga fabriker utvärderar sin interna verksamhet utifrån samma hållbarhetsindikatorer för 
att sedan rapportera utfallet till den centrala hållbarhetsavdelningen. Intervjupersonerna 
förklarar att det är viktigt att alla fabriker förstår vad hållbarhetsindikatorerna syftar till och 
vad som ska utvärderas. Detta på grund av att företaget ska kunna analysera skillnader och 
inom vilka fabriker det krävs förbättringar. Eftersom fabrikerna är verksamma i olika länder 
kan synsättet på hållbarhet och ländernas lagkrav skilja sig åt, därför är det viktigt att skapa en 
gemensam förståelse om vikten av att utvärdera hållbarhetsstrategin. Företaget är också 
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anslutna till ett externt utvärderingsinstitut för att kvalitetssäkra sin egen utvärdering och om 
hållbarhetsstrategin är implementerad i den interna verksamheten. Denna utvärdering sker på 
årsbasis genom att företagets interna rapporter revideras av utvärderingsinstitutet och ger 
återkoppling om vilka förbättringsmöjligheter som finns. Utvärderingsinstitutet är också en 
bidragande faktor till att företaget ständigt arbetar med att utveckla sitt kontrollsystem och 
hållbarhetsindikatorer på grund av att de ställer högre krav på de interna rapporterna.  
 
Intervjupersonerna förklarar att de har utformat hållbarhetsindikatorer inom respektive 
prioritering och de mäter exempelvis, koldioxidutsläpp, hälsa och säkerhet samt 
medarbetarnas nöjdhet. “Hållbarhet riskerar att bli mycket mjuka värden men miljön är 
enklare att mäta för där kan vi se våra koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Det sociala 
är mer kvalitativa mått till skillnad mot miljön som mäts genom kvantitativa mått”. Det finns 
dock en kultur i företaget att samtliga indikatorer ska kvantifieras vilket har lett till en 
diskussion om huruvida det sociala ansvarstagandet går att kvantifiera. De uttrycker att det är 
viktigare att genomföra en utvärdering av dessa kvalitativa indikatorer än att inte kunna 
utforma tillförlitliga kvantifierbara indikatorer. Företaget har ett tillvägagångssätt där de 
kvalitativa måtten ställs i relation till kvantitativa mått för att möjliggöra en bättre analys av 
utfallen. Ett exempel är när företaget mäter medarbetares frånvaro och orsaken till detta, för 
att sedan genomföra en åtgärd för att minska frånvaron. Detta genomfördes genom att 
kontakta den anställda för att visa uppskattning, vilket bidrog till att de anställda snabbare 
kom tillbaka i arbete. Detta kunde sedan kvantifieras och mätas i monetära termer för att se 
vilka besparingar denna åtgärd bidrog till. 
 
4.8.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
När utvärderingen har genomförts och informationen har sammanställts i den interna 
rapporten analyserar hållbarhetsavdelningen utfallet. “Vi har inte behörigheten att tala om för 
kollegor och chefer på andra fabriker vad de ska förändra men vi kan erbjuda vår kunskap. 
Vår uppgift är att återkoppla om utfallet och sedan rekommendera vilka aktiviteter som kan 
behöva förändras och vara delaktiga i implementeringen av strategin”. En utmaning och 
viktig del i deras roll är att bevisa för cheferna att det krävs förändringar för att uppnå 
hållbarhetsstrategin och de formulerade målen inom respektive prioritering. På grund av detta 
är det viktigt att kunna mäta utfallet för att skapa trovärdighet i rekommendationerna och 
åtgärderna som behöver genomföras. Intervjupersonerna förklarar att företaget inte använder 
någon form av belöningssystem för att skapa incitament för cheferna att genomföra de 
rekommenderade åtgärderna. Detta på grund av att verksamheterna skiljer sig åt i olika länder 
och att de istället arbetar med att uppmärksamma de chefer som har bidragit till en förändring. 
“Jag anser att det är problematiskt att ledningen fortfarande lägger större vikt vid den 
finansiella informationen i beslutsprocesserna. Det har handlar om att sälja produkter men 
sen har hållbarhet kommit in mer och mer i hur vi säljer produkterna”. De beskriver också att 
varje fabrik får ett betyg av det externa utvärderingsinstitutet i återkopplingen som kan 
användas i den interna styrningen, vilket medför en tydlig bild över vilka områden som 
behöver förbättras. Intervjupersonerna beskriver att dessa betyg är ett bra tillvägagångssätt att 
använda i hållbarhetsrapporten för att stärka sitt varumärke. De menar vidare att ett bra betyg 



 

45 
 

skapar en trovärdighet i kundrelationerna och visar att hållbarhet är en viktig del av den 
interna verksamheten. 
 

4.9 Transportföretaget 
Företaget är verksamt inom transportbranschen och under intervjun var företagets 
hållbarhetschef samt en hållbarhetscontroller närvarande. Hållbarhetschefens främsta 
arbetsuppgifter är att årligen formulera hållbarhetsmål och arbeta med att skapa struktur för 
att utvärdera målen. En ytterligare arbetsuppgift är också att leda flera projekt som syftar till 
att utveckla verksamheten. Hållbarhetscontrollens huvudsakliga arbetsuppgift är att utvärdera 
verksamheten från hållbarhetsmålen och använda informationen i den interna styrningen av 
verksamheten. 
 
4.9.1 Hållbarhetsstrategi  
“Vi har valt att definiera vad hållbarhet innebär för företaget och valt att fokusera på tre 
olika kategorier, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Det är lätt att 
hållbarhet annars bara blir miljöfrågor, det tyckte vi inte var relevant så då hittade vi 
nämligen en modell där man jobbar med socialt ansvar, miljömässigt ansvar och ekonomiskt 
ansvar”. De förklarar att miljöperspektivet rör frågor om att minska sina utsläpp och att 
företaget har program för hur chaufförerna kan minska sin bränsleförbrukning. 
Intervjupersonerna beskriver företagets sociala ansvarstagande som den viktigaste kategorin 
genom att arbeta för det lokala samhället och att erbjuda ett kvalificerat arbete. Vidare 
förklaras att det ekonomiska ansvarstagandet är en förutsättning för att kunna vara en 
långsiktig aktör och gör satsningar på hållbarhetsfrågor möjliga. Företaget har tagit fram ett 
koncept som innehåller samtliga delar av hållbarhet, chaufförernas körsätt minskar både 
utsläppen och bränsleförbrukning samt leder till en bättre reseupplevelse för resenärerna. 
Detta är det tydligaste exemplet på hur företaget arbetar med hållbarhet och att det handlar om 
att varje individ ska påverka varje dag. Vidare menar intervjupersonen att deras 
hållbarhetsarbete blir enkelt eftersom deras tjänst leder till ett mer hållbart samhälle och de 
egentligen bara behöver öka sin försäljning för att bidra till hållbarhet.  
 
Intervjupersonerna förklarar att en stor del av deras kunder är kommuner och landsting som 
enligt lagkrav är skyldiga att arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta fick effekten att det började 
ställdes krav på företagen angående dessa frågor vid offentliga upphandlingar. Det blev en 
tydlig motivationsfaktor för företaget och de började analysera sin interna verksamhet och 
identifiera förbättringsområden. “Tidigt uppstod diskussioner inom företaget om det är deras 
uppgift att bidra till samhället och miljön.  Våran dåvarande koncernchef var helt övertygad 
om att det är ju för aktieägarna som vi finns till”. När företaget insåg nyttan och att 
intressenterna började ställa högre krav blev det tydligt att hållbarhet ska vara en del av 
verksamheten. En fördel har varit att de uppfyller kraven i upphandlingarna och att det har 
skapat fortsatta affärsmöjligheter. Intervjupersonerna upplever också att företagets anställda 
tycker dessa frågor är viktiga och motiveras av att kunna bidra till ett förbättrat samhälle. 
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4.9.2 Diagnostiskt kontrollsystem 
Intervjupersonerna förklarar att företaget på månadsbasis utvärderar hållbarhetsmålen på 
bolagsnivå och avdelningsnivå där de fokuserar på att mäta ett fåtal av 
hållbarhetsindikatorerna, exempelvis koldioxidutsläpp. Det sker sedan en mer djupgående 
utvärdering varje kvartal där man utvärderar alla hållbarhetsmål och samtliga aktiviteter som 
genomförs för att de ska uppfyllas. I denna utvärdering mäter de också olika arbetsgrupper 
inom avdelningarna för att se om arbetsgruppernas tillvägagångssätt skiljer sig åt. I slutet av 
räkenskapsåret sker också en övergripande utvärdering för att se hur det har gått och om de 
efterlever strategin eller om det krävs några förändringar. Var tredje år genomförs också 
kvalitativa djupintervjuer med företagets uppdragsgivare vilket ligger till grund för en 
utvärdering om företagets varumärkesvärde. Detta förklaras vara ett komplement till 
utvärderingen av den interna verksamheten och ger företaget ett mer långsiktigt perspektiv. 
Ett ytterligare komplement till företagets interna utvärdering är att kontrollera hur 
leverantörerna arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta sker genom att företaget har obligatoriska 
krav som ska uppfyllas, samt att de granskar leverantörernas tillverkningsprocess. 
Anledningen till detta är att fordonen tillverkas av olika leverantörer vilket får en direkt 
påverkan på företagets egna utsläpp och bränsleförbrukning.  
 
“Innan vi började med hållbarhetsfrågor hade vi redan ett kontrollsystem som utvärderar de 
finansiella indikatorerna, det var då ganska lätt att även hänga in hållbarhetsindikatorerna. 
Att utvärderingen av finansiella indikatorer kompletteras med hållbarhetsindikatorer har 
bidragit till att hållbarhet blir en naturlig del i affärsstrategin och att den implementerats i 
den interna verksamheten”. Intervjupersonerna förklarar vidare att formulerandet av 
hållbarhetsindikatorer som ska mäta utfallet av företagets hållbarhetsmål inom miljökategorin 
inte är problematiskt. Företaget kan mäta både mängden koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukningen för att sedan omvandla det till monetära termer. Intervjupersonerna 
anser att de har ett bra kontrollsystem bestående av tydliga hållbarhetsindikatorer som kan 
utvärdera både det ekonomiska och miljömässiga ansvarstagandet. De uttrycker dock att det 
är mer problematiskt att utforma hållbarhetsindikatorer som kan mäta utfallet av det sociala 
ansvarstagandet. De beskriver att ett första problem är att definiera vad företagets sociala 
ansvarstagande innebär. Exempelvis har företaget som ett socialt initiativ delat ut reflexer till 
sina resenärer och föreläst om vardagshjältar som bidrar till ett bättre samhälle. Vidare 
förklarar de att det är nästintill omöjligt att beräkna nyttan av dessa initiativ både för 
samhället men också för företaget. De arbetar ständigt med att försöka utforma 
hållbarhetsindikatorer som möjliggör för företaget att utvärdera samtliga perspektiv av 
hållbarhet i monetära termer. Detta för att det får större påverkan på den interna verksamheten 
och skapar en tydligare bild av företagets ansvarstagande i hållbarhetsrapporten. 
 
4.9.3 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
Utfallet av samtliga utvärderingar sammanställs i interna rapporter som ligger till grund för de 
förändringar som behöver ske i företagets interna verksamhet. Intervjupersonerna anser att 
företagsledningen har en förståelse för nyttan av hållbarhetsarbetet, vilket innebär att de 
använder informationen i beslutsunderlaget. Att de genomför dessa utvärderingar både 
månadsvis och kvartalsvis anser intervjupersonerna fördelaktigt, på grund av att de snabbt kan 
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upptäcka brister. Detta innebär att företaget kan förändra aktiviteterna vilket hade varit mer 
problematiskt om utvärderingen endast skedde på årsbasis. Intervjupersonerna anser att det är 
fördelaktigt i användningen av informationen att de utvärderar både avdelningarna men också 
underliggande arbetsgrupper. Detta på grund av att cheferna på avdelningarna har 
utvecklingssamtal med chaufförerna och återkopplar om hur deras tillvägagångssätt efterlever 
strategin och hållbarhetsmålen. “Hållbarhetsmålen är vi väldigt tydliga med till våra 
medarbetare, det jobbar vi mycket mera aktivt med. Hållbarhetsmålen är också mycket 
närmre de anställda för det kan de påverka”. Det är sällan företaget återkopplar resultatet av 
de finansiella målen till de anställda på grund av att chaufförerna har en liten möjlighet att 
påverka resultatet.  
 
Intervjupersonerna förklarar att företaget också försöker att använda informationen från 
utvärderingen för att genomföra prognoser över vad som kommer förväntas från företaget i 
framtiden. Detta anser företaget dock vara problematiskt på grund av att intressenternas 
förväntningar och krav ständigt förändras och det som är moraliskt rätt idag behöver inte vara 
det i framtiden. Ett exempel som belyses är att företaget har ett antal bussar som är 
dieseldrivna trots att det finns tekniska möjligheter till mer hållbara alternativ. Anledningen är 
att kunderna i dagsläget efterfrågar dieseldrivna fordon på grund av lägre kostnader men 
kundernas preferenser kan skifta, vilket innebär att företaget behöver kunna erbjuda vad 
kunderna efterfrågar. Det framgår under intervjun att intervjupersonerna har skilda åsikter i 
hur företaget använder informationen i sina beslutsprocesser. En av intervjupersonerna anser 
att det integreras i samtliga beslut oavsett om det kan mätas i monetära termer eller inte. Detta 
sker genom att försöka väga in ett hållbarhetsperspektiv i beslutet genom att försöka uppskatta 
om investeringen är hållbar på lång sikt. Den andra intervjupersonen anser att när hållbarheten 
inte går att mäta i monetära termer är det endast den finansiella informationen som företaget 
tar hänsyn till i investeringen. Vidare förklaras att det därför är viktigt att kunna mäta utfallet i 
monetära termer för att det ska få en större effekt i beslutsprocessen. Som beskrivits tidigare 
är det sociala ansvarstagandet problematiskt att utvärdera vilket får effekt både i besluten och 
i hållbarhetsrapporten. Ett exempel är att det i hållbarhetsrapporten endast kommuniceras 
vilka åtgärder företaget genomfört för att bidra till samhällsnyttan, utan att kunna påvisa 
nyttan i monetära termer. “Att mäta hållbarhet i pengar är viktigt för att investerare i större 
utsträckning kommer använda hållbarhetsinformationen som komplement till den finansiella 
informationen. De börjar inse att skuldsättningsgrad och allt sånt inte säger speciellt mycket, 
utan hållbarhet är en ytterligare dimension i hur man värderar ett företag. Anledningen är att 
hållbarhetsinformationen behandlar många frågor om huruvida företaget är en långsiktig 
aktör som många investerare efterfrågar”.    
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5 Analys 
5.1 Hållbarhet 
Samtliga företag har försökt definiera vad hållbarhet innebär för respektive företag och hur de 
kan bidra till en hållbar utveckling. Som Verkstadsföretag A beskriver var deras problem att 
det fanns en stor begreppsförvirring och att hållbarhet betydde olika saker för olika företag. 
Detta förklaras också av Figge et al. (2010) att det trots mycket forskning inom hållbart 
företagande saknas en tydlig definition över begreppet. Den definition som fått störst inverkan 
är från Bruntlandsrapporten (1987) som beskriver att företaget ska ta ansvar för framtida 
intressenters behov och inkludera tre kategorier av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och 
social. En stor del av de undersökta företagen belyser också dessa tre kategorier när de försökt 
identifiera vilka områden hållbarhetsstrategin ska fokusera på. Som Verkstadsföretag B 
förklarar finns det annars en risk för att det endast är miljöperspektivet som företaget 
fokuserar på. Detta kan bero på att företaget är verksamma inom verkstadsindustrin som ofta 
förknippas med en negativ miljöpåverkan. Det är en likhet med Pappersföretaget som också 
upplever denna risk, vilket också kan förklaras av att de är verksamma inom en bransch som 
förknippas med miljöfrågor. På grund av detta har Pappersföretaget valt att förändra sitt 
förhållningssätt och mer fokusera på att skapa en positiv påverkan på samhället istället för att 
enbart minska sina miljöutsläpp. Denna förändring i tankesätt belyser även Verkstadsföretag 
C som alltid arbetat med miljöfrågor men att de under de senaste fem åren även inkluderat 
ekonomisk och social hållbarhet. 
 
Att arbeta efter samtliga kategorier av hållbarhet som definierades i Bruntlandsrapporten 
(1987) stämmer överens med The Triple Bottom Line som Elkington (1997) formulerat. När 
Transportföretaget valde att utgå ifrån dessa tre kategorier av hållbarhet bemöttes det av 
motstånd från dåvarande företagsledningen, som ansåg att företagets enda syfte var att 
generera avkastning till aktieägarna. Detta synsätt överensstämmer med vad som tidigare 
ansågs vara företagens enda syfte enligt Friedman (1970). Att istället arbeta enligt The Triple 
Bottom Line upplevde sedan Transportföretaget som fördelaktigt på grund av högre krav från 
intressenterna. Moir (2001) förklarar att denna förändring inom företagen innebär att de 
utöver att generera vinst även ska ta ett ansvar för miljön och engagera sig i sociala problem. 
Något som påvisar denna förändring är att företagsledningen i Pappersföretaget diskuterar att 
de ska prioritera hållbarhet och att en ökad lönsamhet kommer bli en effekt av denna 
prioritering. Detta tyder på att företagen har insett att ett större ansvarstagande för hållbarhet 
kan bli en konkurrensfördel i framtiden. En effekt av att tillgodose intressenternas krav och 
förväntningar är att företagens affärsmöjligheter kan öka, vilket kan bidra till att företaget 
genererar en högre vinst. För att kunna leva upp till intressenternas krav och bidra till en 
hållbar utveckling behöver företaget enligt Hubbard (2009) formulera en hållbarhetsstrategi. 
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5.2 Hållbarhetsstrategi 
Utifrån hur företagen har definierat hållbarhet har samtliga företag förutom Bank B 
formulerat antingen en hållbarhetsstrategi eller integrerat hållbarhet i sin affärsstrategi. 
Samtliga intervjupersoner anser att hållbarhetsstrategin behöver vara sammankopplad med 
kärnverksamheten och affärsstrategin för att den ska få någon påverkan på den interna 
verksamheten. Detta förklarar Crutzen (2011) vara viktigt för att den interna verksamheten 
ska kunna bidra till att både hållbarhetsmålen och de finansiella målen uppnås utan att det 
uppstår konflikter. Att företagen kompletterar de finansiella målen med hållbarhetsmål kan 
också bidra till att samtliga intressenters krav tas i beaktande. Phan och Baired (2015) 
förklarar att hållbarhetsstrategin syftar till att tydliggöra vilket ansvar företaget har gentemot 
dess intressenter och hur de ska leva upp till ansvaret. Ett företag som skiljer sig åt är Bank B 
som inte har formulerat någon hållbarhetsstrategi som syftar till att ge riktlinjer för de 
anställda i arbetsprocesserna. Detta på grund av att deras organisationsstruktur är 
decentraliserad och att företagets enda mål är att ha högre lönsamhet än sina konkurrenter. En 
skillnad mot resterande företag är att Bank B anser att de anställda själva förstår att de 
behöver arbeta med hållbarhetsfrågor för att tillgodose intressenternas förväntningar, vilket 
ska leda till en högre lönsamhet. Det har fått effekten att företaget inte har någon central 
avdelning som formulerar en hållbarhetsstrategi i syfte att bestämma hur de anställda ska gå 
tillväga i deras arbetsuppgifter. Detta tillvägagångssätt skiljer sig mycket mot Aragon-Correa 
och Rubio-Lopez (2007) som förklarar att företag behöver implementera en 
hållbarhetsstrategi i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Resterande företag är av samma 
åsikt och anser att de behövt formulera en hållbarhetsstrategi för att det ska ske några 
förändringar i den interna verksamheten. Tillvägagångssättet i Bank B kan ifrågasätta vikten 
av en hållbarhetsstrategi, dock uttrycker intervjupersonerna att de upplevde att konkurrenterna 
var bättre i sitt hållbarhetsarbete. Detta belyser att hållbarhetsstrategin fyller en viktig 
funktion i att ge riktlinjer till de anställda och att hållbarhetsstrategin implementeras i den 
interna verksamheten. 
 
Resterande företag har skapat en hållbarhetsstrategi och formulerat prioriteringar som är nära 
sammankopplade med de tre kategorierna av hållbarhet. Det som framgår i det insamlade 
datamaterialet är att det finns tydliga likheter mellan företag inom samma bransch och hur de 
arbetar med sina prioriteringar inom hållbarhetsstrategin. Inom bankbranschen arbetar båda 
företagen mindre med deras direkta påverkan och fokuserar mer på deras indirekta påverkan 
på samhället och miljön. En förklaring till detta är att de företag som bankerna finansierar och 
investerar i har större påverkan på samhället och miljön. Detta sker genom att bankerna med 
sitt inflytande har möjligheten att ställa krav på företagen att arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Gimenez, Sierra och Rodon (2012) förklarar att en anledning till att företaget arbetar utefter 
en hållbarhetsstrategi är att de har en positiv inverkan på omvärlden och kan minska 
företagets kostnader. För bankerna innebär inte effektivare processer någon större inverkan på 
varken bankens miljöutsläpp eller deras kostnader, detta kan vara en anledning till att de 
arbetar med sin indirekta påverkan. Detta kan ställas i relation till företagen som är 
verksamma inom verkstadsindustrin och transportbranschen som har ett större fokus på sin 
direkta påverkan. En anledning kan exempelvis vara genomförandet av 
energieffektiviseringar i den interna verksamheten, vilket kan leda till både 
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kostnadsbesparingar för företaget samt minskad miljöpåverkan. En skillnad är att 
Verkstadsföretag B också arbetar med sin indirekta påverkan genom att de fokuserar på deras 
produkters koldioxidutsläpp. Detta på grund av att deras produkter kan bidra till att deras 
kunder minskar sin miljöpåverkan. Samtliga företag arbetar också med sin indirekta påverkan 
genom att utvärdera och påverka sina leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En 
anledning till detta kan vara att om leverantören erbjuder hållbara produkter, skapar det bättre 
förutsättningar för företaget att uppnå sin hållbarhetsstrategi. 
 
Gemensamt för samtliga företag är att de har motiverats av krav och förväntningar från 
intressenterna till att arbeta med hållbarhet och att hållbarhetsstrategin ska bli implementerad i 
den interna verksamheten. Det är tydligt att intressenterna är en av de främsta drivkrafterna 
till att företagen behöver vara innovativa och skapa nya produkter och tjänster för att uppfylla 
deras krav och förväntningar. Att företagen blir mer innovativa beskriver även Aragon-Correa 
och Rubio-Lopez (2007) kan bli en effekt av att implementera hållbarhetsstrategin i den 
interna verksamheten. Verkstadsföretag B anser dock att kundernas efterfrågan på hållbara 
produkter blir motsägelsefullt, eftersom kunderna inte är villiga att betala ett högre pris. Detta 
påvisar att kunderna har en maktposition och att företagen behöver vara innovativa och skapa 
nya produkter för att vara konkurrenskraftiga. Intervjupersonen i Telekomföretaget anser 
också att intressenterna har en större påverkan på företaget än lagstiftningen på grund av att 
deras kravbild är högre. Gimenez, Sierra och Rodon (2012) förklarar att om företagen 
uppfyller intressenternas krav och arbetar med hållbarhetsfrågor ökar det affärsmöjligheterna 
och stärker varumärket. En ytterligare fördel som många företag belyser är möjligheten att 
kunna kommunicera om sina åtaganden och påvisa ett trovärdigt hållbarhetsarbete i syfte att 
stärka varumärket. Att kommunicera om hållbarhetsarbetet i linje med intressenternas krav är 
fördelaktigt och leder enligt Sundin och Brown (2017) till ett ökat förtroende och förbättrade 
affärsmöjligheter. Vidare förklarar Telekomföretaget att kommunikationen och 
hållbarhetsarbetet kan fungera i förebyggande syfte för att minska risken till att företaget 
förknippas med företagsskandaler. 
 
En viktig del för att hållbarhetsstrategin ska implementeras i den interna verksamheten och 
bidra till organisatoriska fördelar är att hela företaget förstår att hållbarhetsstrategin fyller en 
viktig funktion (Aragon-Correa & Rubio-Lopez, 2007; George et al. 2016). Detta förklarar 
Telekomföretaget är ett problem då anställda inom andra avdelningar i företaget inte förstår 
nyttan med hållbarhetsstrategin, vilket försvårar implementeringen. Att samtliga företag i 
studien har en hållbarhetsavdelning som är ansvariga för implementeringen av 
hållbarhetsstrategin kan anses vara problematiskt, på grund av att det uppfattas som en separat 
funktion (Ditillo & Lisi, 2016). En risk är att det uppstår en konflikt på grund av att övriga 
inom organisationen anser att hållbarhetsavdelningen inte har någon förståelse för den interna 
verksamheten (George et al. 2016). För att underlätta förståelsen har företagen haft olika 
tillvägagångssätt i syfte att hela organisationen ska arbeta för att efterleva hållbarhetsstrategin. 
Bank A och Verkstadsföretag B arbetar i linje med vad Ditillo och Lisi (2016) beskriver som 
ett fördelaktigt tillvägagångssätt, vilket är att samtliga avdelningar har en hållbarhetsansvarig. 
Detta kan bidra till att de anställda ser på hållbarhetsstrategin som en del av den interna 
verksamheten samt att den kan anpassas efter de olika avdelningarna. Verkstadsföretagen A 
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och C samt Bank B har ett annat tillvägagångssätt där hållbarhetsavdelningen fungerar som ett 
stöd till avdelningarna i att implementera hållbarhetsstrategin i deras interna processer. 
Diskussionen som uppstår mellan avdelningarna kan vara positiv för att skapa en förståelse 
för vilken nytta hållbarhetsstrategin bidrar med till avdelningen. I Telekomföretaget, 
Pappersföretaget och IT-företaget är det endast hållbarhetsavdelningen som arbetar med dessa 
frågor centralt. Detta tillvägagångssätt riskerar enligt Hoffman och Bazerman (2007) samt 
Wijethilake (2017) försämra prestationen och möjligheten att uppfylla hållbarhetsstrategin.  
 
5.3 Diagnostiska kontrollsystem 
Det framgår att samtliga företag har vad Simons (1994) benämner som ett diagnostiskt 
kontrollsystem i syfte att utvärdera sin hållbarhetsstrategi. Att företagen använder ett 
diagnostiskt kontrollsystem stämmer överens med vad Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 
(2017) visar i sin studie över 17 europeiska företag. Intervjupersonerna förklarar likt Arjalies 
och Mundy (2013) att det diagnostiska kontrollsystemet fyller en viktig funktion i 
utvärderingen som bidrar till att implementera hållbarhetsstrategin. För att kunna möjliggöra 
en utvärdering av hållbarhetsstrategin förklarar Morioka och Carvalho (2016) att det 
diagnostiska kontrollsystemet behöver utvecklas. Det framgår att företagen har haft olika 
tillvägagångssätt i att utveckla ett diagnostiskt kontrollsystem som kan mäta 
hållbarhetsindikatorer. Denna skillnad belyser också Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 
(2017) som visar att det finns skillnader i hur komplexa företagens diagnostiska 
kontrollsystem är. Verkstadsföretag B och Transportföretaget skiljer sig åt på grund av att de 
har utvecklat sina befintliga diagnostiska kontrollsystem från att enbart utvärdera finansiella 
indikatorer till att även inkludera hållbarhetsindikatorer. Denna utveckling liknar det 
tillvägagångssätt som Figge et al. (2002) menar behöver ske för att det balanserade styrkort 
ska ta hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Utvecklingen av det 
diagnostiska kontrollsystemet kan varit en bidragande faktor till att Transportföretaget anser 
att hållbarhet har blivit en naturlig del i affärsstrategin och implementerats i den interna 
verksamheten (Figge et al. 2002). Denna förändring är också fördelaktig enligt Joshi och Li 
(2016) som förklarar att det diagnostiska kontrollsystemet också kan generera ett 
beslutsunderlag som innehåller information från samtliga indikatorer.  
 
De övriga företagen har två olika diagnostiska kontrollsystem för att utvärdera affärs- och 
hållbarhetsstrategin separat. Verkstadsföretag A uttrycker dock att deras mål är att utveckla ett 
diagnostiskt kontrollsystem som har möjlighet att utvärdera både finansiella och 
hållbarhetsindikatorer. Anledningen till att deras utvärdering sker i två separata 
kontrollsystem är på grund av att företagets ekonomiavdelning saknar kunskapen för att 
genomföra utvärderingen av hållbarhetsstrategin. Denna kunskapsbrist och att ekonomi- och 
hållbarhetsavdelningen enbart fokuserar på sina ansvarsområden belyser den konflikt som 
George et al. (2016) menar kan uppstå. Intervjupersonen från Verkstadsföretag A beskriver 
likt George et al. (2016) att förståelsen för hållbarhetsstrategin ökar om avdelningarna 
samarbetar och utvärderingen sker i samma diagnostiska kontrollsystem. Det diagnostiska 
kontrollsystemet som ska utvärdera Telekomföretagets hållbarhetsstrategi är bristfälligt, detta 
på grund av att företaget har ett större fokus på att utvärdera de finansiella indikatorerna. 
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Intervjupersonens förklaring är att företagsledningen och aktieägarna saknar förståelse för att 
hållbarhetsstrategin bidrar till att företaget på lång sikt ska bli en konkurrenskraftig aktör. Att 
aktieägarna saknar denna förståelse är motsägelsefullt på grund av att aktieägarna tidigare 
beskrevs vara en pådrivande aktör till att Telekomföretaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Detta indikerar om att aktieägarna har stort inflytande över företaget och att utvärderingen 
inte prioriteras på grund av att aktieägarna inte efterfrågar informationen. En anledning till 
detta kan vara att aktieägarna enbart vill att företaget kommunicerar om hållbarhet på grund 
av att det stärker företagets varumärke. Detta kan vara en orsak till att företagsledningen i 
Telekomföretaget anser att det största värdet med deras hållbarhetsstrategi är i 
kommunikationssyfte, vilket har fått effekten att det diagnostiska kontrollsystemet är 
bristfälligt.  
 
5.3.1 Hållbarhetsindikatorer 
Staniskis och Arbaciauskas (2009) förklarar att om företagen ska kunna utvärdera 
hållbarhetsstrategin behöver de utforma relevanta hållbarhetsindikatorer. Samtliga företag 
anser att formulerandet av hållbarhetsindikatorer är en problematisk process och är avgörande 
för utvärderingens kvalitet. För att indikatorerna ska vara relevanta förklarar Figge et al. 
(2002) att de ska utformas utifrån företagets interna verksamhet. Som beskrivits ovan är 
intressenternas krav och förväntningar en pådrivande faktor till hur företagens 
hållbarhetsstrategier formuleras, vilket också får effekt på utformandet av 
hållbarhetsindikatorerna. Att företaget utformar indikatorer efter intressenternas förväntningar 
kan innebära att indikatorerna blir mindre relevanta för den interna verksamheten men att 
informationen tillgodoser intressenternas krav. Detta belyser en förändring mot Figge et al. 
(2002) då företagen inte enbart utgår från sin interna verksamhet när de utformar 
hållbarhetsindikatorer. Att även komplettera utformandet av indikatorerna med intressenternas 
förväntningar kan leda till att ytterligare faktorer som är relevanta för företagets långsiktiga 
konkurrensfördelar identifieras. För Telekomföretaget har det varit problematiskt att utforma 
hållbarhetsindikatorer som är relevanta, vilket har bidragit till deras bristfälliga diagnostiska 
kontrollsystem. En anledning kan vara den bransch de är verksamma i, vilket också 
intervjupersonen belyser genom att det är svårt att påvisa hållbarheten i ett telefonsamtal och 
förstå vilka förväntningar intressenterna har. 
 
IT-företaget som är verksamma i en liknande bransch har också upplevt denna problematik 
men har tagit hjälp av externa aktörer som utformat relevanta hållbarhetsindikatorer. 
Verkstadsföretag B och Pappersföretaget har även valt att anlita externa aktörer i utformandet 
av hållbarhetsindikatorer för att säkerställa kvaliteten i utvärderingen. Ett problem som kan 
uppstå är att de externa aktörerna utformar generella indikatorer, vilket Searcy (2012) 
förklarar är negativt för utvärderingen. För att motverka detta är det viktigt att utformandet 
sker i diskussion mellan parterna för att indikatorerna ska vara anpassade till företagets 
specifika verksamhet. Verkstadsföretag B har utifrån ett gemensamt hållbarhetsmål om att 
öka innovationsgraden valt att utforma hållbarhetsindikatorer, vilka är anpassade efter de 
olika divisionernas verksamhet. Detta tillvägagångssätt kan i jämförelse med generella 
indikatorer bidra till att förståelsen för målet ökar inom divisionerna och att informationen 
från utvärderingen kan få större påverkan. Att indikatorerna är förankrade i den interna 
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verksamheten och hållbarhetsstrategin är enligt Simons, Davila och Kaplan (2000) viktigt för 
att strategin ska bli implementerad. Intervjupersonen i Bank A uttrycker att de också upplever 
en problematik i att utforma indikatorer och har därför valt att använda GRI:s indikatorer. 
Detta är enligt Staniskis och Arbaciauskas (2009) ett problematiskt tillvägagångssätt, dock är 
det vanligt förekommande på grund av att företagen hållbarhets rapporterar enligt GRI:s 
riktlinjer.  
 
Utifrån de tre kategorierna av hållbarhet är det inom miljöperspektivet som företagen har 
störst möjlighet att formulera hållbarhetsindikatorer, i syfte att mäta företagets miljöutsläpp. 
Det stämmer överens med vad Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) kommer fram till i 
sin studie då företagen prioriterade att utvärdera miljöperspektivet. En förklaring kan vara att 
det har varit ett stort fokus på klimatfrågan en längre tid och att företagen därför har mer 
utvecklade hållbarhetsindikatorer inom miljöperspektivet. Detta är tydligt i Verkstadsföretag 
C som haft ett stort fokus på klimatfrågan under en längre tid men har under de senaste fem 
åren även försökt utvärdera de andra perspektiven av hållbarhet. En ytterligare anledning till 
att företag fokuserar på miljöperspektivet kan enligt Gimenez, Sierra och Rodon (2012) vara 
att företagets kostnader minskar i samband med en ökad energieffektivisering. Det framgår 
tydligt i de fem företagen som är verksamma inom verkstad-, papper- och transportindustrin 
på grund av att dessa branscher är förknippad med deras negativa miljöpåverkan. Till skillnad 
mot de andra företagen i studien är miljöperspektivet nära förknippat med deras interna 
verksamhet och produkter, därför är utvärderingen av dessa hållbarhetsindikatorer mer 
relevant. Som beskrivits ovan är bankerna mer angelägna att utvärdera deras indirekta 
påverkan på grund av att de inte kan genomföra några större förändringar för sin direkta 
påverkan. Exempelvis är bankernas flygresor och värmeförbrukning små i jämförelse med 
verkstadsföretagens utsläpp i produktionsprocesserna. Skillnaderna i att företagen utvärderar 
sin indirekta och direkta påverkan kan bero på att intressenterna har olika krav och 
förväntningar på företag inom olika branscher. Förväntningarna kan exempelvis vara att 
verkstadsföretagen ska arbeta med att förbättra sin energieffektivitet medans bankerna 
förväntas ta ett ansvar för vilka företag de finansierar och investerar i.   
 
Företagen upplever en större problematik i att utforma hållbarhetsindikatorer i syfte att 
utvärdera det sociala perspektivet av hållbarhet, vilket också Crutzen, Zvezdov och 
Schaltegger (2017) påvisar i sin studie. Det problematiska är att utforma konkreta 
hållbarhetsindikatorer vilket leder till att det blir otydligt vad som ska mätas. 
Telekomföretaget beskriver ett exempel där utvärderingen av antalet olycksfall beror på vad 
de olika avdelningarna anser vara en olycka. Detta belyser en tydlig skillnad från 
miljöperspektivet genom att det finns en subjektivitet som försvårar utvärderingen och 
möjligheten att jämföra avdelningarna med varandra. De skillnader som fanns mellan 
branschtillhörigheterna i valet av hållbarhetsindikatorer inom miljöperspektivet är inte lika 
tydliga i detta perspektiv, utan samtliga företag upplever en liknande problematik. Detta kan 
bero på att det sociala perspektivet inte är lika sammankopplat med företagens 
kärnverksamhet i jämförelse med miljöperspektivet. Verkstadsföretag C belyser ett intressant 
synsätt på det sociala perspektivet genom att hållbarhetsindikatorerna är av kvalitativ 
karaktär, vilket kan ligga till grund för problematiken. Detta kan vara en av anledningarna till 
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att det uppstår en subjektivitet i utvärderingen, vilket bidrar till att dessa 
hållbarhetsindikatorer inte är lika tillförlitliga. Att utvärdera dessa kvalitativa indikatorer 
anser företaget vara viktigare än att inte genomföra någon utvärdering alls. Arjalies och 
Mundy (2013) förklarar också att det är bättre att utföra någon form av utvärdering för att 
företaget ska få en återkoppling angående resultatet av hållbarhetsstrategin. 
 
Ett ytterligare problem för företagen är att formulera hållbarhetsindikatorer som ska utvärdera 
företagets åtgärder i monetära termer. Att kvantifiera utfallet i monetära termer är enligt 
Perego och Hartman (2009) fördelaktigt på grund av att utvärderingen skapar en större 
förståelse för nyttan som hållbarhetsstrategin bidrar med. Inom det sociala perspektivet anser 
intervjupersonen i Verkstadsföretag A att det saknas ekonomiska incitament i att utvärdera 
utfallet i monetära termer. Till skillnad mot Verkstadsföretag A anser resterande företag att 
förståelsen för det sociala perspektivet ökar om utfallet mäts i monetära termer, vilket också 
Perego och Hartman (2009) beskriver. En anledning till att utfallet av det sociala perspektivet 
inte kvantifieras i monetära termer kan vara att företagen inte besitter kunskapen för att 
genomföra utvärderingen. Telekomföretaget beskriver att det är nästintill omöjligt att beräkna 
utfallet av deras åtgärder för exempelvis mänskliga rättigheter i monetära termer. Det enda 
företaget som genomför en utvärdering av deras sociala åtgärder i monetära termer är Bank A. 
En intressant infallsvinkel är att Bank A värderar vilken samhällsnytta de skapar i monetära 
termer och inte fokuserar på vilken ekonomisk vinning det skapar för företaget. Detta belyser 
en skillnad mot Verkstadsföretag A som inte anser att det är viktigt att utvärdera på grund av 
att företaget inte har några ekonomiska incitament till åtgärderna. Att företagen inte ser någon 
ekonomisk nytta med dessa åtgärder kan också minska företagets vilja att utforma indikatorer 
som ska mäta utfallet i monetära termer. Transportföretaget förklarar dock att investerare är 
en pådrivande aktör i att utforma dessa indikatorer, på grund av att hållbarhet har blivit en 
viktig del i deras investeringsbeslut. Till skillnad mot det sociala perspektivet är samtliga 
företag överens om att energieffektivitet och miljöutsläpp ska mätas i monetära termer, vilket 
kan bero på att det finns ekonomiska incitament till dessa åtgärder. Dessa skillnader kan enligt 
Tillman och Palme (2008) förklaras av att företagen har olika attityder till hur perspektiven av 
hållbarhet ska utvärderas. 
 

5.4 Användning av diagnostiskt kontrollsystem 
För att hållbarhetsstrategin ska få någon påverkan på den interna verksamheten är det enligt 
samtliga intervjupersoner viktigt att det genomförs en utvärdering av utfallet. Crutzen, Maas 
och Schaltegger (2016) förklarar att utvärderingen behöver ske på en detaljerad nivå för att 
användas i den interna styrningen, samt ge önskad påverkan på företaget. Detta är något som 
skiljer sig mellan företagen och mest framstående är Transportföretaget som utför den mest 
detaljerade utvärderingen. Deras utvärdering sker på varje arbetsgrupp inom de olika 
avdelningarna och informationen ligger sedan till grund för utvecklingssamtal med 
chaufförerna. Att utvärdera på denna nivå kan enligt Simons, Davila och Kaplan (2000) bidra 
till att de anställda får en tydligare förståelse för vilket beteende som eftersträvas. Till skillnad 
mot de övriga företagen har chaufförerna i Transportföretaget möjligheten att påverka 
företagets miljöutsläpp. Inom resterande företag är arbetsprocesserna mer standardiserade och 
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de anställda har inte samma möjlighet att förändra sitt tillvägagångssätt för att minska 
företagets miljöpåverkan. Transportföretagets utvärderingsprocess kan enligt Crutzen, Maas 
och Schaltegger (2016) förbättra den interna verksamheten och leda till långsiktiga fördelar. 
Verkstadsföretag B utvärderar också hållbarhetsstrategin på en mer detaljerad nivå jämfört 
med resterande företag som endast utvärderar respektive affärsområde. Det som kan ligga till 
grund för varför dessa två företag utvärderar på lägre nivå kan vara att de utvecklade sina 
redan befintliga diagnostiska kontrollsystem med hållbarhetsindikatorer. Detta kan inneburit 
att det blev mer naturligt för företagen att utvärdera hållbarhetsindikatorerna på samma nivå 
som de tidigare utvärderade de finansiella indikatorerna.       
 
Det finns också skillnader i hur ofta företagen utvärderar hållbarhetsstrategin där 
Transportföretaget återigen utmärker sig genom att mäta hållbarhetsindikatorerna på 
månadsbasis. I jämförelse med Transportföretaget genomför Telekomföretaget och Bank A 
och B utvärderingen på årsbasis i samband med att hållbarhetsrapporten ska publiceras. Att 
utvärderingen sker i syfte att publicera informationen i hållbarhetsrapporten medför enligt 
Adams och McNicholas (2007) samt Laine (2009) en risk för att hållbarhetsstrategin inte får 
någon påverkan på den interna verksamheten. Att dessa företag endast publicerar en 
hållbarhetsrapport för att skapa förtroende och affärsmöjligheter stämmer överens med vad 
Walker och Wan (2012) benämner som greenwashing. Att intressenternas krav och 
förväntningar uppfylls genom att företagen publicerar en hållbarhetsrapport kan vara en 
förklaring till detta tillvägagångssätt (Laine, 2009). Samtliga företag anser också att det finns 
ett värde i att kommunicera om sina hållbarhetsåtgärder på grund av det leder till ytterligare 
affärsmöjligheter. Detta tydliggörs i Telekomföretaget som beskriver att hållbarhetsrapporten 
även kan användas till att minska risken för att företaget förknippas med företagsskandaler. 
Detta är möjligt på grund av att det är problematiskt för intressenterna att avgöra om 
informationen i hållbarhetsrapporten är trovärdig och speglar den interna verksamheten (Winn 
& Angell, 2000). För att undvika greenwashing behöver informationen enligt Adams och 
Frost (2008) få mer inflytande i företagets beslutsunderlag, vilket bidrar till att 
hållbarhetsstrategin får större påverkan på företaget.  
 
För att informationen ska få större inflytande i beslutsunderlaget och användas i den interna 
styrningen har resterande företag i samband med utvärderingen upprättat en intern rapport. Att 
använda den interna rapporten vid beslutssituationer i syfte att implementera 
hållbarhetsstrategin i den interna verksamheten, menar Schaltegger och Burritt (2010) kan 
bidra till ytterligare fördelar utöver att uppfattas som en trovärdig och hållbar aktör. I 
företagen framgår det att en konflikt kan uppstå i beslutssituationer där den finansiella 
informationen prioriteras över företagets hållbarhetsstrategi. Figge et al. (2010) förklarar att 
den finansiella informationen prioriteras på grund av att miljömässiga alternativ ofta 
förknippas med ökade kostnader. Detta belyser också Adams och Frost (2008) som påvisar att 
ett företag i deras studie alltid ansåg det miljömässiga alternativet vara mindre lönsamt. En 
anledning till denna konflikt kan enligt Adams och Frost (2008) samt George et al. (2016) 
förklaras av brist på förståelse för vilka långsiktiga fördelar som det hållbara alternativet kan 
bidra med. Figge et al. (2010) förklarar att en effekt av att välja det hållbara alternativet är att 
det kan uppstå synergier i företaget, vilket kan bidra till att det finansiella resultatet förbättras. 



 

56 
 

För att skapa en större förståelse anser intervjupersonerna att hållbarhetsindikatorerna behöver 
kunna mäta utfallet av samtliga kategorier av hållbarhet i monetära termer. För att 
utvärderingen av hållbarhetsstrategin ska kunna komplettera den finansiella informationen är 
det fördelaktigt att företaget enbart använder ett diagnostiskt kontrollsystem för samtliga 
indikatorer (Figge et al. 2002). Perego och Hartman (2009) förklarar att detta bidrar till en 
bättre jämförelse mellan de finansiella indikatorerna och hållbarhetsindikatorerna, vilket 
tydliggör vilken nytta hållbarhetsstrategin har för företaget. Som beskrivits tidigare efterfrågar 
också investerare att utfallet mäts i monetära termer för att de ska kunna använda 
informationen i större grad vid investeringsbeslut. Detta på grund av att informationen från 
utvärderingen kan besvara frågor om huruvida företaget är en långsiktig och lönsam aktör. 
 
Ett ytterligare tillvägagångssätt för att öka användandet av informationen i den interna 
styrningen och beslutsunderlaget är enligt Morioka och Carvalho (2016) att utforma ett 
belöningssystem. Företagen är överens om att det skulle vara en motivationsfaktor för 
företagsledningen och övriga anställda att arbeta med dessa frågor, problematiken är dock hur 
belöningssystemet ska utformas. Morioka och Carvalho (2016) samt Arjalies och Mundy 
(2013) förklarar att belöningssystemet ska baseras på hur utfallet av hållbarhetsstrategin 
stämmer överens med de formulerade hållbarhetsmålen. För att kunna utforma 
belöningssystemet anser intervjupersonen i Pappersföretaget att utfallet av 
hållbarhetsstrategin måste kunna mätas i monetära termer. Intervjupersonen i IT-företaget 
anser inte att detta är något krav och att det skulle vara möjligt att utforma belöningssystemet 
i linje med Morioka och Carvalho (2016) samt Arjalies och Mundy (2013). Det är endast 
Bank A som har utvecklat ett belöningssystem för företagsledningen som baseras på både 
utfallet av den finansiella informationen och hållbarhetsinformationen. Att detta sker i syfte 
att öka användandet av informationen enligt Morioka och Carvalho (2016) stämmer inte 
överens med Bank A då de endast upprättar en hållbarhetsrapport. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur företag använder diagnostiska kontrollsystem 
för att utvärdera hållbarhetsstrategin samt undersöka vilken påverkan informationen från 
utvärderingen får på företaget. Alla företag förutom Bank B har en hållbarhetsstrategi som ska 
tydliggöra företagets ansvarsområden och hur de ska bidra till en hållbar utveckling. 
Företagen har en liknande syn på hållbarhet och utgår ifrån de tre kategorierna av hållbarhet 
som Elkington (1997) anser vara viktiga inom hållbarhet, social, ekonomisk och ekologisk. 
Att det diagnostiska kontrollsystemet fyller en viktig funktion för att utvärdera 
hållbarhetsstrategin har framgått i studien, då samtliga företag använder ett diagnostiskt 
kontrollsystem. Det är tydligt att företagen har kommit olika långt i processerna av att utforma 
det diagnostiska kontrollsystemet, vilket också har påverkat kvaliteten på utvärderingen. De 
företag som använder ett gemensamt diagnostiskt kontrollsystem för både finansiella och 
hållbarhetsindikatorer har också använt informationen i större utsträckning för att påverka den 
interna verksamheten. Detta visar i enlighet med Prego och Hartman (2009) att det är viktigt 
att utforma ett gemensamt diagnostiskt kontrollsystem för att det ökar förståelsen av nyttan 
med hållbarhetsstrategin och bidrar till att hållbarhetsstrategin implementeras i den interna 
verksamheten. 
  
Det viktigaste i det diagnostiska kontrollsystemet är att utforma relevanta 
hållbarhetsindikatorer som ska mäta utfallet av hållbarhetsstrategin. För att informationen från 
utvärderingen ska bli mer relevant behöver hållbarhetsindikatorerna mäta utfallet av 
hållbarhetsstrategin i monetära termer. Detta på grund av det ökar förståelsen om vilken nytta 
hållbarhetsstrategin kan bidra med till företaget, vilket också Prego och Hartman (2009) 
påvisar i deras studie. Företagen har kommit längre i att utvärdera miljöperspektivet jämfört 
med det sociala perspektivet vilket beror på att intressenterna har haft högre krav på företagen 
att minska sin miljöpåverkan under en längre tid. Detta var även något som framkom i 
Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) studie om företags användning av diagnostiska 
kontrollsystem för hållbarhet. Att företagen i utformandet av hållbarhetsindikatorerna tar 
hänsyn till intressenternas förväntningar påvisar en förändring inom företagen. Detta är en 
skillnad mot tidigare då företagen enbart fokuserade på den interna verksamheten vid 
utformandet av indikatorer. För att det sociala perspektivet ska utvärderas i monetära termer 
behöver därför både företagsledningen och intressenterna efterfråga informationen. En 
ytterligare skillnad i studien som inte har diskuterats i tidigare forskning är att företag inom 
olika branscher fokuserar sin utvärdering på sin indirekta eller direkta miljöpåverkan. En 
förklaring till detta är att bankerna inte är förknippade med koldioxidutsläpp och använder 
istället sitt inflytande i andra företag till att minska deras miljöutsläpp. Intressenternas krav 
och förväntningar påverkar vad företagen väljer att fokusera på i deras hållbarhetsstrategi och 
utformandet av hållbarhetsindikatorer. 
  
Att genomföra utvärderingen på en detaljerad nivå och kontinuerligt under året påverkar 
företagets möjlighet att använda informationen i syfte att påverka den interna verksamheten 
(Morioka & Carvalho, 2016). Det är tydligt att företagen har olika tillvägagångssätt i deras 
utvärdering men samtliga företag är överens om att det finns ett värde i att använda 
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informationen. Det som påverkar användningen av informationen är företagens olika åsikter 
om vilken nytta hållbarhetsstrategin har på den interna verksamheten, vilket också Adams och 
Frost (2008) påvisar. En skillnad är att några företag endast använder informationen till att 
upprätta en hållbarhetsrapport i syfte att kommunicera ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Det 
framgår i studien att det krävs att företagen använder informationen i den interna styrningen 
för att hållbarhetsstrategin ska implementeras och påverka den interna verksamheten. För att 
användningen av informationen ska förbättras och få större inflytande i beslutsunderlaget 
behöver utfallet av hållbarhetsstrategin kunna mätas i monetära termer. Detta för att nyttan av 
hållbarhetsstrategin tydliggörs och informationen får större inflytande på företagets 
beslutsunderlag och interna verksamhet. 
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7 Diskussion 
Att samtliga företag i studien använder ett diagnostiskt kontrollsystem vid utvärderingen av 
sin hållbarhetsstrategi påvisar att detta är en viktig del i implementeringen av 
hållbarhetsstrategin. De skillnader som finns i företagens diagnostiska kontrollsystem 
indikerar om att utvärderingen av hållbarhetsstrategin är en pågående process. Företagen har 
dock en gemensam syn på nyttan av det diagnostiska kontrollsystemet och att informationen 
som genereras behöver användas i den interna styrningen. Detta belyser att företagen är 
medvetna om att de behöver förbättra utvärderingen för att i framtiden vara en 
konkurrenskraftig aktör. Att denna förståelse finns i företagen tillsammans med 
intressenternas ökade krav och förväntningar indikerar om att företagen kommer fortsätta 
utveckla sina diagnostiska kontrollsystem.    
 
Att företagets intressenter har en påverkan på företagets hållbarhetsstrategi och utformningen 
av hållbarhetsindikatorer är något som framgått i studien. En konsekvens av detta är att 
företag utöver att enbart analysera sin egna verksamhet även behöver ta intressenternas krav 
och förväntningar i beaktning vid utformandet av hållbarhetsindikatorer. Detta ställer 
ytterligare krav på företaget att utforma relevanta hållbarhetsindikatorer som även 
intressenterna efterfrågar. För att följa utvecklingen i intressenternas krav och förväntningar 
har det framgått att företagen genomför prognoser över vad intressenterna kommer förvänta 
sig i framtiden. Inom detta område är en åsikt att intressenternas krav och förväntningar är 
enkla att förutse på grund av att förväntningarna ständigt ökar. En ytterligare infallsvinkel är 
att denna prognos är problematisk för vad intressenterna anser vara legitimt idag behöver inte 
accepteras imorgon. Utöver studiens syfte och frågeställningar har det i det empiriska 
materialet också framgått att även företagen likt deras intressenter ställer krav på sina 
leverantörer. Detta visar att hållbarhet är en viktig aspekt och att samtliga företag i 
leverantörskedjan behöver arbeta med dessa frågor. Detta sker genom att företagen i studien 
utvärderar sina leverantörer utifrån hållbarhetskriterier och försöker förmedla sin kunskap 
inom hållbarhet, detta i syfte att förbättra leverantörernas interna verksamhet.  
 
7.1 Vidare forskning 
Studien syftade till att undersöka hur företag utvärderar sin hållbarhetsstrategi och vilken 
påverkan det får på företagets interna verksamhet. Som diskuterats ovan utvärderar företagen 
inte bara sin egen verksamhet utan också sina leverantörer. En intressant infallsvinkel skulle 
vara att undersöka hur denna utvärdering genomförs och vilka faktorer som företagen 
fokuserar på i utvärderingen. Det skulle också vara intressant att studera vilken påverkan 
utvärderingen får på företagets val av leverantörer.  
 
Det har också i studien framgått att en viktig del i implementeringen av hållbarhetsstrategin är 
att samtliga avdelningar inom organisationen förstår nyttan av hållbarhetsstrategin. Det skulle 
därför vara intressant att genomföra en fallstudie på ett företag och undersöka om förståelsen 
för hållbarhetsstrategin skiljer sig åt mellan anställda på olika hierarkiska nivåer inom 
organisationen. Därmed är det intressant att undersöka vad orsaken till de olika åsikterna 
grundar sig i och hur företaget kan öka förståelsen för hållbarhet inom samtliga avdelningar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur skulle du beskriva din roll i företaget? 
• Hur länge har du arbetat i organisationen och hur länge har du haft din nuvarande 

position?  
 
Hållbarhet 

• Vad innebär hållbarhet för ert företag? 
• Hur arbetar ni med att formulera era långsiktiga hållbarhetsmål och er 

hållbarhetsstrategi? 
o Har ni en central avdelning för hållbarhet eller finns hållbarhet i samtliga 

avdelningar? 
• Hur ser relationen ut mellan företagets affärsstrategi och företagets hållbarhetsstrategi?  
• Vilka är era främsta åtgärder som genomförs för att arbeta med hållbarhet? 
• Kan ni beskriva anledningen och vad som motiverade er till att börja arbeta med 

hållbarhet? 
• Vilka fördelar upplever ni med ert hållbarhetsarbete? 

 
Utvärdering 

• Hur utvärderar ni er hållbarhetsstrategi?  
o Hur har ni konstruerat och hur fungerar ert kontrollsystem i utvärderingen av 

hållbarhetsstrategin? 
o Vad för indikatorer använder ni och upplever ni några problem med att 

utforma dessa? 
o Finns det någon problematik i att utvärdera dessa indikatorer?  
o Är det möjligt att mäta dessa mått i monetära termer? 

• Upplever du någon skillnad i att utvärdera hållbarhetsstrategin jämfört med 
affärsstrategin?  

o Finns det skillnader i kontrollsystem beroende på vad som utvärderas? 
• Har er utvärdering av hållbarhetsstrategin förändrats över tid och varför? 

o Har ert kontrollsystem också förändrats? 
• Vilka fördelar ser du med att använda ert kontrollsystem för utvärdering av 

hållbarhetsstrategin? 
o Hur är utvärderingen en viktig funktion för att hållbarhetsstrategin ska 

efterlevas? 
• Upplever ni några problem med att använda ett kontrollsystem för att utvärdera er 

hållbarhetsstrategi?  
 
 
 



 

 
 

 
Användning av kontrollsystem 

• Hur ofta sker en utvärdering av hållbarhetsstrategin och hur sammanställs 
informationen?  

o Utvärderas företagets avdelningar utifrån hållbarhetsmålen? 
• Hur analyseras och diskuteras informationen på uppföljningsmöten? 
• Hur använder ni informationen som genereras i utvärderingen av hållbarhetsstrategin 

och vilken påverkan får det på företaget? 
o Kan du ge något exempel där informationen från utvärderingen har påverkat ett 

beslut och varför? 
• Upplever du att det finns några konflikter mellan hållbarhetsstrategin och 

affärsstrategin?  
o Hur väger ni in båda delarna av hållbarhets- och affärsstrategin vid beslut? 
o Hur arbetar ni med denna konflikt? 

 
Avslutande frågor 

• Har du något mer att tillägga?  
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